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Evaluatie overzicht Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2018 
 

Prestatie: de gerealiseerde resultaten  
en [tussen haken] de na te streven resultaten  
 

Indicator Resultaat  
Casa Jepie 
Makandra 

Resultaat 
MultiBron 

Resultaat  
De Hand-
reiking 

Resultaat 
Samen 
Sterk 

OUTPUT      

Sleutelbeheerders Aantal 15 [10] 16 [10] 20 [10] 18 [5] 

Actieve vrijwilligers: min. gem. 250 uren/jaar Aantal 45 [40] 26 [30]  27 [30]  25 [20]  

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, 
tuingroep, formulierenbrigade, kookgroep, enz. 

 14 [4] 19 [4]  23 [4]  18 [1]  

Betalende leden bewonersvereniging Aantal ? [400] ? [200] ? [200] Start 2019 

Bewoners doorverwezen door WPI en SDZO, met 
bijstand en/of beperkte loonwaarde, effectief ingezet 

Aantal 21   
[10 op 20] 

12  
[10 op 20] 

47  
[10 op 20] 

11  
[10 op 20] 

Actief op een leerwerkplek of stageplaats: uit SW, 
deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal 5 [2] 2 [2]  3 [1]  4 [1]  

Nieuwe bewoners in de wijk, vooral statushouders, 
effectief mee laten doen 

Aantal 12  
[20 op 40] 

18  
[20 op 40] 

18  
[20 op 40] 

12  
[5 op 10] 

Actieve vrijwilligers/bewoners effectief (mede) 
ondersteund in het vinden van betaald werk 

Aantal Min. 2 [5] Min. 2 [5]  Min. 2 [5]  Min. 1 [1]  

Verbinden met buurtpartners, incl. Madi, SAMEN 
DOEN, Wijkzorg/Ouder Kind teams en VvE/bew.cie.'s 

Aantal 14 [5] 23 [5]  9 [5]  27 [5]  

PROCES      

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, 
ontbijt/lunchcafé, handwerken, wandelen en 
empowermentgroepen  

Uniek # 423 [150]  498 [150]  333 [150]  215 [75]  

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, 
tuindienst en onderhoud binnentuinen en 
schoonmaken van binnen- en buitenruimtes 

Klussen # 148 [125]  246 [125] 41 [125]  31 [25]  

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

Uniek # 17 [50]  64 [50]  61 [50]  21 [15]  

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, 
lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

Uniek # 65 [50]  26 [50]  85 [50]  86 [15]  

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met 
brieven/mails in contact met instanties  

Uniek # 326 [150]  225 [150]  142 [150]  130 [50]  

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek # 65 [50]  34 [50]  35 [50]  22 [5]  

Sollicitatie- en CV-begeleiding  9 4 7 2 

Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Aantal 674 [500] 557 [300] 386 [300] 287 [150]  

INPUT      

Goede besteding budget Begroting > 0 > 0 > 0 > 0 

Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief Positief Positief 

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Interviews > 8 > 8 > 8 > 8 

Goed overleg met alle partners en financiers  Interviews > 8 > 8 > 8 > 8 

 
LEGENDA 

Rood Resultaat niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20% 

Oranje Resultaat wel ten dele gehaald: ca. 20 tot 40% 

Blauw Resultaat deels gehaald: ca. 40 tot 80% 

Groen Resultaat (bijna) gehaald: ca. 80 tot 120% 

Donkergroen   Resultaat ruimschoots gehaald: meer dan 120% 

 
TOELICHTING: In de tabel zijn gerealiseerde resultaten benoemd en [tussen haken] de na te streven resultaten. 

De effecten zijn nog niet met een enquête gemeten. Dat kan pas na twee jaar, gepland 2019-20. Rood schuin 

gedrukt staan de resultaten van belang voor woningcorporaties waar expliciet op wordt ingezet. 



  
  

14 maart 2019                                               Jaarrapportage 2018 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 3 

Eindevaluatie Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2018 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt de eindrapportage van de Amsterdamse buurtwerkkamers Casa Jepie Makandra, 

MultiBron, De Handreiking en Samen Sterk, alle gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Deze 

eindrapportage beslaat het kalenderjaar 2018 en is onderverdeeld in twee delen; een kwalitatief en 

beschrijvend deel en een kwantitatief deel waarin de behaalde cijfers worden benoemd. In deze 

jaarrapportage hebben we er voor gekozen gericht stil te staan bij de successen en aandachtspunten 

van de afzonderlijke buurtwerkkamers als ook bij de resultaten die door het geheel aan 

buurtwerkkamers toegeschreven kunnen worden. Ook nieuw in deze verantwoording is – ná een 

algemene analyse van de vier buurtwerkkamers in Zuidoost – een overzicht per buurtwerkkamer 

waarin wordt ingegaan op de volgende vier vragen:  

1. Welke resultaten springen er in positieve zin uit, waar kijk je tevreden op terug en waar ben 

je trots op? 

2. Welke trends waren in 2018 in de buurt/wijk zichtbaar, wat kenmerkt de buurt/wijk? 

3. Met welke partners wordt er gewerkt vanuit de buurtwerkkamer?  

4. Wat verdient in het nieuwe jaar extra aandacht, wat kon en kan er beter? 

 

Start Buurtwerkkamer Bijlmer Oost; Samen Sterk 

Speciale aandacht verdient de start – begin 2018 - van de vierde buurtwerkkamer in Zuidoost, te 

weten Samen Sterk in Bijlmer Oost. Hiermee kent Zuidoost een ‘sluitende dekking’ als het gaat om 

buurtwerkkamers. Iedere bewoner van Zuidoost heeft op loop- of fietsafstand én ontsloten op het 

metronetwerk een buurtwerkkamer. In februari 2018 ontving de Buurtwerkkamer Coöperatie uit 

handen van Rochdale de sleutels van de ruimte aan Gravestein 30 (de voormalige Gravestein Studio). 

In korte tijd werd aan de slag gegaan met al actieve en nieuwe bewoners uit de wijk en was de vierde 

buurtwerkkamer in Amsterdam Zuidoost een feit.  

 

Algemene conclusies over 2018 

Ondanks de gestage groei van het aantal individuele deelnemers over de afgelopen jaren en de 

verwachting dat de ‘rek’ er op enig moment uit zou zijn, zien we ook in 2018 weer een verdere 

toename. Met iets meer dan 1.900 ligt het aantal individuele klanten/deelnemers van de inmiddels 

vier buurtwerkkamers over het jaar 2018 ruim boven het aantal dat eind 2017 was bereikt (1265). 

Deels is deze groei te verklaren uit de uitbreiding met Samen Sterk, maar deels ook uit een nog 

steeds groeiende vraag en deelname vanuit de wijk als het gaat om formulieren, klussen, taal, 

computerlessen en sociale activiteiten. De verwachting is dat deze aantallen zich in de loop van 2019 

stabiliseren, met uitzondering van Samen Sterk waar de komende jaren nog (substantiële) groei 

wordt verwacht . De stijging die wij in 2018 zagen kent zoals gezegd (twee duidelijke) verklaringen; 

enerzijds blijven veel klanten en gebruikers van de buurtwerkkamers ‘hangen’ nadat zij actief zijn 

geworden of een dienst hebben afgenomen. Niet zelden stappen zij over naar een andere activiteit 

of maken zij gebruik van aanvullende diensten. Een tweede verklaring is dat de buurtwerkkamers 

zich nog steeds mogen verheugen in groeiende belangstelling onder een groep die voorheen niet 

bekend was met het bestaan en het aanbod van de buurtwerkkamers maar daar wel degelijk 

behoefte aan heeft en bij gebaat is.  
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De duidelijkste groei en populariteit zien we bij de onderdelen Schuldhulptoeleiding en 

Formulierenbrigade. Ook de onderdelen Sociaal/Ontmoeting en Klussen kennen verdere groei ten 

opzichte van 2017, zij het minder fors. Het aantal deelnemers aan Taalverwerving is in de tweede 

helft van 2018 verder gegroeid, waar het in de eerste helft van dat jaar stabiel leek te blijven en het 

aantal deelnemers van activiteiten en diensten gericht op computervaardigheden (digitalisering) is bij 

Casa Jepie Makandra wat teruggevallen, maar kende bij de andere drie buurtwerkkamers lichte 

groei. Kijkend naar het aantal doorverwijzingen vanuit WPI zien we dat dit door een forse eindsprint 

in november en december 2018 ruim boven de geschatte aantallen (91 om 80) is uitgekomen. Dit is 

een mooie ontwikkeling. Het aantal actieve vrijwilligers staat met 116 op het aantal dat begin 2018 

min of meer was ingeschat, dus daar zijn we zeker tevreden over.  

 

Ook het aantal statushouders lijkt voorzichtig te stijgen, maar blijft kwetsbaar. Met 60 in 2018 

hadden wij gehoopt op iets meer, maar verzachtende omstandigheid is dat deze statushouders de 

weg naar de buurtwerkkamers zelf hebben gevonden en slechts in een klein aantal gevallen actief 

zijn doorverwezen vanuit Eigen Haard. Interessant te zien is dat de stijging van het aantal deelnemers 

en gebruikers vrij gelijkmatig over de verschillende woningcorporaties is verdeeld, waarbij Eigen 

Haard en Rochdale een iets stevigere toename kunnen bijschrijven dan Ymere, Stadgenoot, De Key 

en De Alliantie. 

 

Schuldhulptoeleiding – Schoon Schip 

Naast de start van buurtwerkkamer Samen Sterk staan we ook graag stil bij een ander succesvol 

project van de buurtwerkkamers in Zuidoost; Schoon Schip. Schoon Schip is een door medewerkers 

en vrijwilligers van de buurtwerkkamers ontwikkeld invulformat dat mensen helpt bij het inzichtelijk 

maken van inkomsten en uitgaven én bij het bespreekbaar maken van gedrag dat kan leiden tot 

schuldenproblematiek alsmede het voorkomen en bestrijden daarvan. Schoon Schip is de nieuwe 

naam van deze aanpak die in 2017 nog aanvullend werd gefinancierd door de gemeente Amsterdam, 

Delta Lloyd Foundation, Eigen Haard en Ymere maar inmiddels in de reguliere aanpak van de 

buurtwerkkamers is opgenomen en alleen nog een aanvullende bijdrage ontvangt van Stichting ‘Van 

Schulden naar Kansen’. Inmiddels vindt vanuit alle vier de buurtwerkkamers - in het verlengde van 

Schoon Schip - de schuldhulptoeleiding plaats. 

 

Voorliggende voorzieningen/Minimaregelingen – gemeentelijk aanbod 

In 2018 hebben wij fors ingezet op het onder de aandacht brengen van het gemeentelijke aanbod op 

het gebied van ‘voorliggende voorzieningen’. Wij doen dit inmiddels ‘standaard’ vanuit de 

schuldhulptoeleidng die in alle buurtwerkkamers wordt aangeboden. De procedure is zo 

georganiseerd dat alle bewoners met vragen en/of problemen die te maken hebben met financiën en 

geld wordt verzocht mee te werken aan het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Hiervoor 

gebruiken wij het eerder genoemde programma Schoon Schip. Een van de eerste vragen die ook 

standaard terugkeert is of de mensen bekend zijn met het gemeentelijk aanbod van voorliggende 

voorzieningen. Als dit niet geval is wordt dit altijd meteen verteld, toegelicht en aangeboden. In 2018 

is dit bij 156 mensen gebeurd. Bij ongeveer 110 mensen heeft dit daadwerkelijk geleid tot het 

aanvragen van een of meerdere voorliggende voorzieningen of minima-regeling.  
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Voorbeelden van dergelijke voorliggende voorzieningen waar wij de mensen op attenderen en hen 

gericht bij helpen zijn: de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM), 

Jeugsportfonds/Cultuurfonds, Collectieve Verzekering, Scholierenvergoeding, Aanvraag 

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen, Voorziening gratis laptop, Regeling Witgoed bij Nood, 

Aanvraag en Declaratie Scholierenkostenvergoeding, Bijzondere Bijstand/Bijzondere Noden etc. 

 

Doorverwijzingen naar formeel zorgaanbod 

Net als het wijzen op, het doorverwijzen naar en het helpen bij de voorliggende 

voorzieningen/minimaregelingen helpen de buurtwerkkamers ook bij het (warm) doorverwijzen naar 

en begeleiden bij aanbieders van formele zorg. Dat doen wij in de richting van Madi (voor het regelen 

van schuldsaneringstrajecten maar ook bij psychische problemen en maatschappelijk werk), maar 

ook via huisartsen. Voorheen gebeurde dit ook via Samen Doen, maar dat is niet langer het geval. In 

2018 zijn via de buurtwerkkamers ongeveer 50 mensen officieel aangemeld bij een formele 

zorgaanbieder (via Madi, Cordaan en huisartsen/gezondheidscentra dus). Dit is exclusief mensen 

die werden aangemeld voor officiële schuldhulpverlening. Het is moeilijk aan te geven om hoeveel 

contactmomenten het hier gaat. Meestal is sprake van vragen/problemen die meerdere telefoontjes, 

brieven, mailtjes en bezoekjes vereisen. Deze zijn in deze rapportage verwerkt in de cijfers van de 

Formulierenbrigades van de verschillende buurtwerkkamers.  

Daarnaast zijn in 2018 voor het eerst contacten gelegd met het Jongerenloket van het stadsdeel. De 

verwachting is dat dat in 2019 verschillende ‘klanten’ en gerichte doorverwijzingen gaat opleveren. 

 

Registratiesysteem – Privacywet 

Wat in 2018 niet van de grond kwam is het in gebruik nemen van een door een van de vrijwilligers 

ontwikkeld registratiesysteem. Dit alles heeft te maken met de Privacywet die in 2018 in werking 

trad. Bij nadere bestudering bleek dat het door ons ontwikkelde systeem zich onvoldoende kon 

verhouden tot de vereisten die daaraan door de Privacywet worden gesteld. Daarom is er voor 

gekozen een officieel CRM-programma aan te schaffen dat wél aan de vereisten voldoet. Inmiddels 

(begin 2019) is een geschikt CRM geselecteerd en wordt nog medio maart 2019 gestart met 

ingebruikname daarvan. Dat zal in de eerste maanden in ‘pilotverband’ zijn en medio zomer 2019 

volgen alle buurtwerkkamers, ook die van Utrecht. In relatie tot voorliggende jaarrapportage 

betekent dit dat we thans geen cijfers kunnen overleggen als het gaat om betalende leden van de 

verschillende bewonersverenigingen/buurtwerkkamers die hier centraal staan. 
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Feedback vanuit de vier buurtwerkkamers 
 

Casa Jepie Makandra 
 

1. Welke resultaten springen er in positieve zin uit? Waar kijk je tevreden op terug, waar ben je 

trots op? 

Casa Jepie Makandra heeft ondanks meerdere wisselingen van de teamcoördinator in 2018 een 

bijzonder sterk jaar gedraaid als het gaat om het helpen van letterlijk honderden mensen met 

meervoudige problematiek, waaronder (dreigende) schulden, contacten met instanties en 

beheersing van de Nederlandse taal. Dat er nog steeds nieuwe bewoners/deelnemers bij komen 

toont de meerwaarde van Casa Jepie Makandra in Gaasperdam/Holendrecht. Ook zijn we trots op de 

hernieuwde samenwerking met Madi, die langzaam maar zeker een meer ‘organisch’ karakter begint 

te krijgen. 

 

2. Welke trends waren in 2018 in de buurt/wijk zichtbaar, wat kenmerkt de buurt/wijk? 

De trend die we in 2018 voorzichtig beginnen te zien heeft iets paradoxaals, iets tegenstrijdigs. Meer 

en meer mensen komen naar Casa Jepie Makandra om hun probleem voor te leggen, wat er op duidt 

dat het nog niet zo goed gaat met de wijk als ‘men’ misschien wil doen geloven. Maar aan de andere 

kant komen steeds meer mensen in de buurtwerkkamer er voor uit dat zij een of meerdere 

problemen hebben en hulp zoeken bij ervaringsdeskundige bewoners. We zien een trend in de wijk 

waar bewoners voorzichtig aan meer ruimte krijgen in hun hoofd en systeem om daadwerkelijk – en 

soms voor het eerst – écht aan de slag gaan met de uitdagingen waar zij in hun leven voor staan. 

 

3. Met welke partners wordt er gewerkt vanuit de buurtwerkkamer?  

• Madi 

• Stichting WOON 

• WPI 

• Leger des Heils 

• Martien Karsten (pro deo advocaat) 

• Stadgenoot 

• Eigen Haard 

• Ymere, Rochdale 

• Huisartsen/Gezondheidscentra 

• Cordaan 

• Beter Buren 

• Van Schulden naar Kansen / Nationale Nederlanden 

• Holendrechtschool 

• Vrouwennetwerk Gaasperdam/ Haidy Bijnaar 

• Akzo Nobel 

• Pozo 

• Venzo 

• Buurthuis Holendrecht 

• Zone 3 
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4. Wat verdient in het nieuwe jaar extra aandacht? Wat kon en kan beter? 

Een aantal dingen kan beter. De aanlevering van statushouders vanuit alle woningcorporaties kan 

beter. Nu komen de statushouder wel bij ons binnen, maar feitelijk te laat, als de 

problemen/vraagstukken dreigen of er al zijn. Daarop moeten we inzetten in 2019, samen met de 

woningcorporaties. De samenwerking met Madi heeft in 2018 een hele mooie nieuwe start gemaakt, 

maar kan nog beter. We kunnen klanten nog sneller naar elkaar op- en afschalen dan in 2018 het 

geval was. Hetzelfde geldt voor Samen DOEN, die samenwerking moet in 2019 nieuw leven 

ingeblazen worden. Wat ook beter kan is het ‘verleiden’ van mensen die bij Casa Jepie Makandra een 

hulpvraag neerleggen tot het ‘terugdoen’ van iets voor de buurt, liefst vanuit de buurtwerkkamer. 

Gelukkig gebeurt dit regelmatig, maar het zou nog vaker kunnen. Een grote rol is daarin weggelegd 

voor de nieuwe teamcoördinator die in het voorjaar begint. 

 

 

Multibron 
 

1. Welke resultaten springen er in positieve zin uit? Waar kijk je tevreden op terug, waar ben je 

trots op? 

Multibron heeft een grote groep (enkele tientallen) Syriërs aan zich weten te binden. Het is fijn om te 

zien dat zij het zo naar hun zin hebben en ook de uitwisseling onderling wordt steeds sterker. Door 

o.a. het aantrekken van een nieuwe medewerkster is de formulierenbrigade nog beter geborgd in 

het aanbod van Multibron. 

 

2. Welke trends waren in 2018 in de buurt/wijk zichtbaar, wat kenmerkt de buurt/wijk? 

De buurt is redelijk in ontwikkeling. Het samenwerken onderling gaat steeds beter, en de informele 

kant krijgt steeds meer erkenning. Veel instanties zijn gestart met gebiedsgericht werken en dat merk 

je ook aan de korte lijntjes die ontstaan. Onderling elkaar ondersteunen gaat steeds meer de juiste 

vorm krijgen. 

 

3. Met welke partners wordt er gewerkt vanuit de buurtwerkkamer? 

• Stichting Re-Boost 

• WPI 

• Groei en Bloei 

• Recuq 

• Zorgalliantie 

• Woon 

• Pozo 

• Wijkbeheerders 

• ROC 

• Capabel 

• Bewonersplatform 

• Hasam 

• Buba 
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• De Brecht 

• Stichting 6 

• Spinnewiel 

• Huis advocaat 

• Stadsdeel 

• Centrale stad 

• Wijkagenten 

• Kerk 

• Hood-Lab 

• Bewonerscommissie 

• Voedselbank 

• Hva 

• Ua 

• Blokland 

• Aan de Knoppen 

• Green Force 

• Zone 3 

 

4. Wat verdient in het nieuwe jaar extra aandacht? Wat kon en kan beter? 

De klussendienst is zeer zeker aan het groeien. We merken wel dat de gemiddelde fysieke 

gesteldheid van de klussen-leden wel een bepaalde kwetsbaarheid en dus beperking met zich 

meebrengt. Een betere afstemming in wat we minimaal kunnen doen is gewenst. Zwaar werk zal 

echt heel afhankelijk zijn van de samenstelling van het team.  

Het taalaanbod verdient ook de aandacht, maar de vraag er naar was ook niet super hoog in 2018. 

Wellicht dat die in 2019 weer aantrekt.  

 

De Handreiking 

1. Welke resultaten springen er in positieve zin uit, waar kijk je tevreden op terug en waar ben je 

trots op? 

Het gaat goed met De Handreiking. Als team De Handreiking hebben we op de meeste onderdelen 

een grote groei doorgemaakt: 

• De Formulierenbrigade, mede dankzij onze nieuwe assistent coördinator Iren (betaalde 

kracht) en Tes (vrijwilliger) van de Schuldhulpverlening.  

• De Naai/Creagroep, opgezet en gedraaid door Jantje, Yvonne (SW-ers) en Esperanza 

(vrijwilliger) is na een lange aanloop een geweldig succes geworden door de vele 

aanmeldingen via de Participatiemarkt van de WPI.  

• De Computerles, gerund door John en Peter (vrijwilligers) werd structureel goed bezocht en 

is met één dagdeel uitgebreid.  

• De Nederlandse conversatieles gerund door Yvonne (SW-er), Yola, Lirdes, Anja en Wil 

(vrijwilligers) is qua deelnemers ongeveer op hetzelfde aantal gebleven. De deelnemers zijn 

zeer enthousiast en we kregen veel complimenten van hen over de lessen. 
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• Er is een aantal activiteiten bijgekomen zoals de Moestuin en de Voedselbank, alle twee 

geïnitieerd door Carlien (vrijwilliger met kostenvergoeding) 

• De Computerdokter Abdul (sw-er), die ook goed bezocht werden.  

• Verder heeft de buurt De Handreiking gevonden als het gaat om kleine klusjes (uitgevoerd 

door vrijwilligers) en is de aanvraag naar klussen behoorlijk gestegen. 

 

2. Welke trends waren in 2018 in de buurt/wijk zichtbaar, wat kenmerkt de buurt/wijk? 

Op dit moment ligt vooral de nadruk op de H-buurt als ontwikkelingsbuurt van stadsdeel Zuidoost. 

De Handreiking is hierin een belangrijke speler en wordt veelal gebruikt als uitvalsbasis, waar de 

bewoners en professionals elkaar ontmoeten. Zo waren er regelmatig buurtbewonersoverleggen 

waar de buurt, De Handreiking en het stadsdeel samen proberen een fijnere buurt van de H-buurt te 

maken. Af en toe is er wel weerstand vanuit de buurt, bijvoorbeeld met de aanleg van een moestuin, 

die in eerste instantie geïnitieerd was vanuit De Handreiking. Door Stichting Bloeien Groei erbij te 

betrekken en samen opnieuw met de buurt in gesprek te gaan, is dat tot een goed einde gekomen en 

wordt er in maart 2019 begonnen met een prachtig buurtmoestuinproject. In ieder geval heeft de 

reuring in de buurt ervoor gezorgd dat een beter contact is gegroeid met die groep buurtbewoners 

en zij komen nu zelfs langs terwijl ze in eerste instantie niks van De Handreiking wilden weten. Jakob 

Wedemeijer stadsdeelbestuurder is ook een paar keer aangeschoven en was positief over deze 

ontwikkeling.  

• Stichting Woon houdt zich bezig met de energietransitie in de H-buurt en heeft daardoor 

veel contact met de buurtbewoners in en om De Handreiking. Zij zullen in de nabije toekomst 

aardgasvrije kookworkshops organiseren voor de buurt in De Handreiking. 

• Alliantie Wijkzorg en Wijkleerbedrijf Calibres zorgen voor de (in)formele zorg in de buurt. Zij 

gebruiken De Handreiking om dichter bij de bewoners te komen door o.a. terugkomende 

netwerklunches met buurtbewoners, formele en informele zorgpartners te organiseren. 

 

Verder heeft De Handreiking samen met samenwerkingspartners een paar buurtfeesten voor de 

sociale cohesie georganiseerd zoals; 

• De Plantjesmarkt met Eigen Haard en Ymere waar buren plantjes mee konden nemen. 

Stichting Present heeft diezelfde dag met ongeveer 50 vrijwilligers 15 tuinen in de buurt 

opgeknapt. Daarna was er een BBQ voor de buurtbewoners en vrijwilligers. 

• Delta Lloyd/Nationale Nederlanden tijdens Nederland Doet. Er was samen met De 

Handreiking een warme maaltijd voor buren, deelnemers en vrijwilligers bereid. Master Stu 

gaf een fantastisch optreden en 70 man gingen letterlijk uit hun pan!! 

 

3. Met welke partners wordt er gewerkt vanuit de buurtwerkkamer? 

• Sociale Dokter→De Sociale Dokter is een laagdrempelige dienst voor wijkbewoners die wat 

meer hulp willen bij hun sociale vraagstukken. De Sociale Dokter is vanaf mei 2018 één keer 

in de twee weken aanwezig geweest in De Handreiking. 

Stichting Woon → Zie hierboven    

• Venzo→ Venzo heeft De Handreiking voorzien van ‘sterkere vrijwilligers’. Vrijwilligers die 

zelfstandig een activiteit kunnen begeleiden zoals een kook/naaigroep of het geven van 

Nederlandse conversatielessen.  
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• Alliantie Wijkzorg→ Alliantie Wijkzorg en De Handreiking organiseren samen terugkomende 

netwerklunches met buurtbewoners, formele en informele zorgpartners. 

• Linda foundation→ Eén van de gezinnen die gebruik maken van De Handreiking is opgegeven 

voor de Linda Foundation, zij hebben voor € 450,- aan bonnen gekregen. 

• Let’s Talk Pop Street → Gaat in de avonduren in Hoptille jongeren begeleiden om een bedrijf 

op te zetten. 

• Voedselbank Stichting Voor Elkaar → 2x per week gaat Carlien met een aantal vrijwilligers 

naar de voedselbank om spullen op te halen en te verdelen in de buurt. Het is een groot 

succes en verbindt de buurt!! 

• Stichting Present→ Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij 

de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen 

die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.  

• Delta Lloyd Foundation → Medewerkers van Delta Lloyd klussen vrijwillig één dag bij 

maatschappelijke organisaties tijdens Nederland Doet (zie hierboven). 

• Bloei & Groei → Samen met Bloei & Groei gaat De Handreiking de moestuin opzetten. De 

voorbereidingen en werving zijn al gedaan. Bloei en Groei zullen workshops geven waarin 

passie, talent en ondernemerschap aan bod komen. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking 

met De Handreiking. 

Overige partners zijn: Eigen Haard, Ymere, WPI, Wijkleerbedrijf Calibris, Pozo, Stadsmakerij, Ouder 

en Kind Team Bijlmer Centrum, Barrio Lobi Academie, Vve, Bewonerscommissie Haardstee/Hoptille, 

Leef en leer (Nederlandse les), LSA 

 

4. Wat verdient in het nieuwe jaar extra aandacht, wat kon en kan er beter?       

In 2019 willen wij proberen om meer ‘stevigere’ vrijwilligers bij onze deelnemers te zoeken. Met 

Venzo is daar vorig jaar al een start meegemaakt. Ook met het scharrelondernemen is dat nodig. Bij 

de bestaande deelnemer/vrijwilligers is een grote angst om zelf verantwoordelijk te zijn voor een 

activiteit. Eigenaarschap is heel moeilijk aan te kweken en vergt heel veel tijd en energie. 

Wij proberen net dat duwtje dat de deelnemers nodig hebben te geven om hun eigen activiteiten te 

ontwikkelen en zodat ze zelf verantwoordelijkheid voelen; ‘Ik heb het zelf gedaan’.  

Daarnaast willen wij de wederkerigheid stimuleren. Als wij de problemen van de mensen oplossen, 

dan moeten ze ook wat terug kunnen doen voor de buurt. Dat pikken wij in 2019 verder op. 

De Buurtkapper/salon was dit jaar verhuisd naar Hoptille 183, een pandje van Ymere dat beheerd 

wordt door De Handreiking. Vanwege ziekte van een familielid zijn twee goede vrijwilligers, Indira 

(coördinator Buurtkapper/salon en kokkin van de buurtmaaltijd) en Yalive (hoofdkapster) voor 

langere tijd weggevallen en zijn de Buurtkapper/salon en Buurtmaaltijd op een laag vuurtje komen te 

staan. Door de tijdelijke verhuizing van De Handreiking naar de Hoptille i.v.m. de asbestsanering aan 

het einde van het jaar, zijn deze twee activiteiten tijdelijk stop gezet. De bedoeling is dat deze 

activiteiten, nadat we zijn terugverhuisd, een doorstart maken. 

Ook denken wij dat ‘de afstand’ tussen De Handreiking en de plek bij Hoptille te groot is geweest. 

Zonder directe begeleiding is het moeilijk de activiteiten staande te houden. Dus waarschijnlijk komt 

de Buurtsalon weer terug in de Haardstee, ook omdat het beheercontract met Ymere afgelopen is. 
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Samen Sterk 
 

1. Welke resultaten springen er in positieve zin uit? Waar kijk je tevreden op terug, waar ben je 

trots op? 
Buiten de positieve cijfers om, is het bijzonder dat Samen Sterk zeer actief haar bijdrage kan leveren 

als uitvalbasis voor zowel organisaties als buurtbijeenkomsten. Dat komt doordat Samen Sterk 

meerdere ruimtes heeft. Er wordt veel van deze springplank gebruik gemaakt. De bezoekers ervaren 

de ruimte als gezellig en prettig, dat was vroeger wel anders. Deze ontwikkeling sluit mooi aan het 

visiedocument van de stad Amsterdam: “Samen Vooruit”. 

 

2. Welke trends waren in 2018 in de buurt/wijk zichtbaar, wat kenmerkt de buurt/wijk? 
De buurt krijgt veel aandacht. Het samenwerken onderling gaat steeds beter en de informele kant 

krijgt steeds meer erkenning. Veel instanties zijn gestart met gebiedsgericht werken en vinden al 

gauw de buurtwerkkamer. Wat zeer interessant is, is dat de bewoners van de G-buurt de 

mogelijkheid hebben gekregen om zelf hun plannen over verschillende problematieken 

(leefdomeinen) op papier te zetten, die mee worden gewogen in de gebiedsagenda en 

gebiedsplannen van de gemeente. Wij als Buurtwerkkamer ondersteunen en stimuleren deze unieke 

mogelijkheid waar mogelijk dan ook. 
 

3. Met welke partners wordt er gewerkt vanuit de buurtwerkkamer?  
• Stichting Re-Boost  

• Beter Buren 

• Wijkleerbedrijf  

• Madi 

• Pozo  

• Stads Imker 

• Wijkbeheerders 

• Woningcorporaties  

• De tuinen van Inet 

• Stadsdeel 

• centrale stad  

• Wijkzorg alliantie 

• AFWC 

• Groei en bloei 

• ROC Midden Nederland 

• Akzo Nobel 

• HvA 

• De Regenboog 

• UvA 

• Leger des Heils 

• Diëtiste 

• WPI  

• Bewonersplatform en commissies 
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• De Sociale dokter 

• Statushouders 

• Woon  

• Multiculturele stichtingen 

• Place making plus  

• Boot  

• BEA 

• Capabel Onderwijsgroep 

• Stichting Present  

• Winkelcentrum Commissie 

• Rode Kruis 

• HVO-Querido 

• Money School 

 

4. Wat verdient in het nieuwe jaar extra aandacht? Wat kon en kan beter? 

Door de vele gebruikers en sleutelhouders is het schoon en op orde houden van de ruimtes best 

intensief en een uitdaging. Er zijn verschillen merkbaar met hoe er met de ruimtes omgegaan wordt 

en dat geeft terecht wel eens wat frustraties. Wij zijn geen voorstander van camera’s, maar wellicht 

dat deze wel geïnstalleerd moeten gaan worden. De laagdrempelige uitstraling kan nog 

uitnodigender door het aanpassen van de hoofdentree op de eerste verdieping (glas). 

Inzet vanuit ervaringsdeskundigheid mag breder bevorderd worden en vanuit de buurtwerkkamer 

zullen we dat zeer zeker aanmoedigen. 
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CJM; 674; 36%

MultiBron; 557; 29%

De Handreiking; 386; 20%

Samen Sterk; 
287; 15%

Aantal gebruikers / deelnemers / leden 

Totaal 1904

CJM; 14; 19%

MultiBron; 19; 26%

De Handreiking; 23; 31%

Samen Sterk; 18; 24%

Actieve groepen

Totaal 74

Totaal 697 

Totaal 505 
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CJM; 15; 22%

MultiBron; 16; 23%

De Handreiking; 20; 29%

Samen Sterk; 18; 26%

Aantal sleutelbeheerders

Totaal 69

CJM; 45; 37%

MultiBron; 26; 21%

De Handreiking; 27; 22%

Samen Sterk; 25; 20%

Aantal actieve vrijwilligers

Totaal 123

CJM; 33; 32%

MultiBron; 12; 12%

De Handreiking; 47; 45%

Samen Sterk; 11; 11%

Doorverwijzingen vanuit WPI

Totaal 103

CJM; 5; 36%

MultiBron; 2; 14%

De Handreiking; 3; 21%

Samen Sterk; 4; 29%

Leerwerkplekken/stages

Totaal 14

CJM; 12; 20%

MultiBron; 18; 30%

De Handreiking; 18; 30%

Samen Sterk; 12; 20%

Statushouders

Totaal 60

CJM; 9; 41%

MultiBron; 4; 18%

De Handreiking; 7; 32%

Samen Sterk; 2; 9%

Klanten doorgeleid naar werk/opleiding

Totaal 22
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Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra

Totaal gebruikers 
/ leden: 674

16

26

19

12

2

18

4

Buurtwerkkamer MultiBron

Totaal gebruikers 
/ leden: 557
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Financiële verantwoording 2018 
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Buurtwerkkamer De Handreiking

Totaal gebruikers / 
leden: 386
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18 18

11

4

12

2

Buurtwerkkamer Samen Sterk

Totaal gebruikers / 
leden: 287
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Inkomsten Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2018  

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 256.000 € 256.000  

Werk en Re-Integratie € 32.000 € 31.679  

Woningcorporaties € 99.000 € 80.000 Deel van de bijdrage van Rochdale ad € 19.000 
is door hen rechtstreeks geïnvesteerd in huur 
en aanpassen van de ruimte bij Samen Sterk 

Particuliere Fondsen € 10.000 € 12.500 Bijdrage van Stichting DOEN 

Zorgverzekeraars € 0 € 7.500 Nationale Nederlanden via 'Van Schulden naar 
Kansen' voor inzet op aanpak 'Schoon Schip' 

Overige (eigen) inkomsten € 4.000 € 1.750  

Belastingdienst (retour btw)  € 32.000 € 0 Coöperatie is voor fiscus geen ondernemer en 
ontvangt zodoende dus geen btw retour 

TOTAAL € 433.000 € 389.429  

 

Uitgaven Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2018  

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 141.840 € 133.111 Lagere kosten door vooral onderbezetting op 
teamcoördinatie bij CJM 

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 51.120 € 51.510  

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde 

€ 108.912 € 78.600 Vacatures voor Assistent Teamcoördinator niet 
direct en snel genoeg kunnen vervullen 

Participatie-, SW-, leerwerk- en 
stageplekken 

€ 15.456 € 8.840 Instroom kandidaten vanuit gemeente blijft 
achter bij wat we graag willen en kunnen 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 25.536 € 23.997 Kosten bij derden zoals bank en accountant 
apart opgenomen 

Communicatie en organisatie € 5.808 € 9.618 Extra communicatieruimte met budget fondsen  

Handgeld, training en opleiding € 14.400 € 15.218 Iets meer ingezet op opleidingen van enkele 
medewerkers dan begroot 

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 59.064 € 41.487 Huurkosten voor de ruimte van Samen Sterk 
zijn niet betaald, is financiële bijdrage Rochdale 

Inventaris en verbouwing  € 10.908 € 11.911 Extra is aanschaf tweedehands klussenbus 

Kosten bank, accountant, 
belastingdienst en voorziening 

€ 0 € 14.938 Eenmalige extra kosten belastingdienst, veel 
hogere kosten accountant en extra voorziening 
nodig voor vervangen medewerkers bij uitval 

TOTAAL € 433.044 € 389.229  

SALDO Inkomsten - Uitgaven - € 44 € 200  

 

Social Return On Investments (SROI) 

De SROI komt uit op 23%. 

De Social Return bestaat uit (i) het in loondienst nemen van Assistent Teamcoördinatoren op 

werkplekken voor bewoners met beperkte loonwaarde en (ii) het met een vergoeding werkzaam zijn 

van kwetsbare buurtbewoners - vaak met een loonwaarde van maximaal 50% - op participatie- en 

leerwerkplekken; samen 78.600 + 8.840 = € 87.440,- op een investering van € 379.229,-.   
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€ 256,000 

€ 31,679 
€ 80,000 

€ 12,500 
€ 7,500 

€ 1,750 

€ 375,200 

Inkomsten 2018 Amsterdam Zuidoost
Populair = formeel + investering bewoners

Gemeente Amsterdam

Werk en Re-Integratie

Woningcorporaties: Eigen Haard, Rochdale, Ymere en Stadgenoot

Particuliere Fondsen: Stichting DOEN

Zorgverzekeraars: Van Schulden naar Kansen

Overige inkomsten

Ureninvestering bewoners
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€ 133,111 

€ 51,510 

€ 78,600 

€ 23,997 

€ 9,618 

€ 15,218 

€ 41,487 € 11,911 

€ 375,200 

€ 14,938 € 8,840 

Uitgaven 2018 Amsterdam Zuidoost
Populair = formeel + uitvoering bewoners

Ondersteunen en coördineren vrijwilligers en deelnemers

Coachen medewerkers en vrijwilligers

Werkplekken buurtbewoners met beperkte loonwaarde

Administratie, verantwoording en makelen partners

Communicatie en organisatie

Handgeld, training en opleiding

Huur, telefonie, internet en GWE

Inventaris en verbouwingskosten

Uitvoering door bewoners

Kosten bank, accountant, belastingdienst en voorziening

Participatie-, SW-, leerwerk- en stageplekken


