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Een aanbod 

Buurtwerkkamer Coöperatie is een initiatief van enkele professionals, ervaringsdeskundigen en bewoners, 

actief bij en met de drie buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. 1 Met dit initiatief ligt er een aanbod 

op tafel waarmee de financiers van de buurtwerkkamers, vooral stadsdeel Zuidoost en de vier betrokken 

woningcorporaties Ymere, Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard, een doorstart kunnen maken - samen 

met bewoners en beide bewonersverenigingen -  en het volgende direct kan worden bereikt:  

 de drie buurtwerkkamers blijven open en de continuïteit is geborgd; 

 het professioneel versterken van de ondersteuning bij de drie buurtwerkkamers; 

 het realiseren van alle aanbevelingen uit de MKBA-rapportage voor CJM 2; 

 het behouden van draagvlak en steun van bewoners(verenigingen) in de doorstart.    

 

Wat u kunt lezen 

Dit aanbod is opgebouwd in drie delen:  

 

A. De betekenis van buurtwerkkamers voor Amsterdam Zuidoost.  

Wat is de ambitie met en van de buurtwerkkamers?  

Welke meerwaarde hebben ze daarmee voor bewoners, voor woningcorporaties en voor het 

stadsdeel/gemeente?  

Wat is er nodig om die meerwaarde te realiseren?  

En welke doelen kunnen dan worden bereikt met buurtwerkkamers als aanvullende en 

laagdrempelige 'nuldelijns' voorziening 3 van, voor en door de meest kwetsbare bewoners in 

Amsterdam Zuidoost?  

 

B. Een verbindende schakel: de Buurtwerkkamer Coöperatie.   

Op welke manier kan de Buurtwerkkamer Coöperatie een verbindende schakel zijn tussen alle 

betrokkenen? 

En waarom juist op basis van dit initiatief?   

 

C. Het aanbod uitgewerkt.  

Wat zijn de beoogde resultaten?  

Tegen welke kosten kan dat in 2016 voor alle drie buurtwerkkamers gezamenlijk worden 

gerealiseerd?  

En op welke manier kan dit aanbod gezamenlijk worden uitgewerkt?  
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A. De betekenis van buurtwerkkamers voor Amsterdam Zuidoost   

 

De ambitie is in één zin: "Het met, voor en door buurtbewoners en buurtondernemers in kwetsbare 

buurten 4 ondersteunen en ontwikkelen van buurtwerkkamers 5 in zelfbeheer." 6  

Praktisch zorgt dit aanbod er voor dat de huidige buurtwerkkamers (en bewonersverenigingen) in 

Venserpolder en Holendrecht, namelijk MultiBron en Casa Jepie Makandra in 2016, door kunnen met 

behoud van de kracht van beide plekken en waar nodig het versterken er van. Tevens is het de inzet om 

de derde buurtwerkkamer in Amsterdam Zuidoost, namelijk De Handreiking in de H-buurt, zodanig verder 

te brengen dat deze op een vergelijkbaar niveau komt als de andere twee. Mogelijk is een verhuizing naar 

een meer centrale en zichtbare laagdrempelige plek in de buurt hiervoor vereist. 7 

 

Met die ambitie ontstaat een meerwaarde voor alle deelnemers.  

 

Allereerst de meerwaarde voor de buurtbewoners zelf.    

Uit bezorgdheid over het voortbestaan van de buurtwerkkamers hebben bewoners afgelopen zomer een 

petitie aangeboden aan stadsdeel en woningcorporaties. 8 Bij het aanbieden werd die meerwaarde door 

enkelen van hen ook persoonlijk onder woorden gebracht.  

Ko Stein: "We zijn op een heel goedkope manier bezig mensen nuttig te maken. Ze komen daar, ze leren en 

ze gaan over." Tes Schultz: "Voor ons is het heel belangrijk dat we door kunnen gaan, dat alle vrijwilligers 

er kunnen blijven werken. Er gaat heel veel goed en we doen heel veel goeds voor de buurt. Er is een 

duidelijk stijgende lijn en het zou zonde zijn als dat nu weg zou vallen."   

 

In de keten van 'inactief thuis zitten' naar 'betaald werk of actief deelnemen in de samenleving' is de 

buurtwerkkamer de meest laagdrempelige 'nuldelijns' voorziening voor de meest kwetsbare mensen in de 

buurt met een afstand tot welzijn, zorg en werk. Daarin functioneren buurtwerkkamers als opstap naar 

(en als satelliet van) het grotere buurthuis van de gemeente, als ook van instanties actief met 

bijvoorbeeld schuldhulpverlening en schoolverzuim, als ook voor huisartsen en de teams Samen Doen.  

Of zoals enkele bewoners/gebruikers het zelf zeggen: "De buurtwerkkamer is een knusse warme plek om 

de hoek waar je als bewoner zo naar binnen kan." .... "Het is van ons. Zo voelt dat. Dat heb je bij een 

buurthuis niet." .... "In de buurtwerkkamer kun je zelf je koffie pakken, gewoon even zitten, ergens hulp bij 

vragen of iets gaan doen met de buren." 

  

Dat sluit direct aan bij de meerwaarde voor het stadsdeel.  

Omdat in de buurtwerkkamer bewoners - als ervaringsdeskundigen - elkaar helpen zullen zij minder snel 

een beroep doen op de dienstverlening van het stadsdeel en/of andere partners in het sociale domein.  

En als ze dat al doen, gaat dat veel gerichter door de voorbereiding vanuit de buurtwerkkamer. Dat  levert 

(in)direct een meerwaarde op voor de overheid en haar partners. Vrijwilligers/bewoners nemen veel 

(onnodig) werk uit handen van de professionals bij o.a. stadsdeel door de inzet van bijvoorbeeld de 

formulierenbrigade, de ondersteuning bij het toe leiden naar schuldhulpverlening en met de basis 

conversatielessen Nederlandse Taal. Daarmee wordt voorkomen dat bewoners onnodig in de problemen 

komen omdat ze brieven en formulieren niet begrijpen, o.a. door laaggeletterdheid, beperkte beheersing 

van de Nederlandse taal en/of een licht verstandelijke beperking.  

Het stadsdeel verwoord de meerwaarde voor het stadsdeel zelf in de meest brede zin als volgt: 9 

"Centraal staat bij de buurtwerkkamer de steun die bewoners aan elkaar verlenen en hun actieve 

participatiebijdrage in en aan de wijk. Het betreft in vele gevallen bewoners uit minima-huishoudens 

waarvan velen met schulden en/of meervoudige problematiek die steun bij elkaar zoeken en een bijdrage 

leveren aan het centrum en zo ook aan de wijk."  
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En daarmee ook de meerwaarde voor hulpverlenende instanties actief op zorg, welzijn en werk. 

Veel van de bewoners die binnenkomen bij de buurtwerkkamers kunnen de stap naar de reguliere 

hulpverlening niet (meer) zetten of weten die (nog) niet te vinden, dit door omstandigheden van 

uiteenlopende aard. Deze groep kwetsbaren komt vaak in een later stadium in dure en intensieve 

trajecten bij deze instanties terecht (denk aan huisuitzettingen, jeugdzorgtrajecten, maar ook dure 

zorgtrajecten bij dokter en ziekenhuis). De buurtwerkkamers spelen daarmee een grote preventieve rol 

bij het ondersteunen van kwetsbare bewoners. Dit wordt ook wel de ‘stut en steun’ functie genoemd. 

 

De meerwaarde voor de woningcorporaties is bijzonder. 

Juist de buurtwerkkamer is een kleinschalige en multifunctionele voorziening van vooral de huurders van 

de woningcorporaties met woningen in de buurt. Dat maakt dat het niet alleen betekenis heeft voor de 

overheid, maar ook direct iets oplevert voor de verhuurders in de sociale huursector.  

De buurtwerkkamer vervult namelijk een rol in het voorkomen van overlast, het verminderen van 

huisuitzettingen wegens huurschuld (en of overlast), het schoon en veilig houden van de buurt en het 

ondersteunen van huurders in kleine klusjes in en om het huis opdat zij langer en prettiger in de buurt 

kunnen blijven wonen. Tevens is de buurtwerkkamer een plek waar het zogeheten 'eigenaarschap' van 

huurders kan groeien waardoor ook huurders meer zelf kunnen doen en gaan doen, hetgeen ook de 

woningcorporatie ontlast in haar dienstverlening.  

Het is wel een rol die nog beter kan worden benut dan tot nu toe is gebeurd.  

Zo zal het belangrijk zijn en blijven om die meerwaarde voor de woningcorporaties te borgen en waar 

mogelijk te vergroten in de activiteiten van de buurtwerkkamer, onder meer door de (extra) inzet van 

bijvoorbeeld de groenploeg, de klussendienst, de reparatiedienst en het huisbezoek bij overlast of 

huurachterstanden.   

 

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor succes?  

Het realiseren van de ambitie en de meerwaarde voor alle deelnemers kunnen de buurtwerkkamers in 

Amsterdam Zuidoost alleen waarmaken, zo leert ons de ervaring in de afgelopen vier jaar, als is voldaan 

aan de volgende voorwaarden:  

 de buurtwerkkamer is laagdrempelig zodat ook kwetsbare bewoners 10 kunnen deelnemen; 

 de basis is de eigen kracht van gebruikers, zowel van buurtbewoners als buurtondernemers; 

 activiteiten vinden plaats op basis van aanwezige energie van en chemie tussen gebruikers; 

 de opzet is kleinschalig genoeg om door gebruikers zelf te worden beheerd en grootschalig 

genoeg om ruimte te bieden aan een paar honderd gebruikers/bewoners per buurtwerkkamer. 11  

 

Waar het om gaat: een gezamenlijk resultaat.   

Daarmee leveren buurtwerkkamers een bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelstellingen: 

 het (op)bouwen van vertrouwen in eigen kunnen van de gebruikers; 

 een gezonder en prettiger leven van en leefomgeving voor een grote groep gebruikers/bewoners 

in de buurt;  

 het verbinden en doen samenwerken van alle deelnemers, enerzijds buurtinitiatieven van de 

gebruikers en anderzijds de professionals en bestuurders van gemeente, woningcorporaties, 

instellingen en bedrijven actief in de buurt;  

 het leveren van een zichtbare en belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt; 

 een efficiënte en effectieve inzet van partners en (mede)financiers op zowel beter welzijn van 

buurtbewoners, het toe leiden naar (on)betaald werk, als het ondersteunen van startende 

kwetsbare (en kansrijke) buurtondernemers en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. 
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B. Een verbindende schakel: de Buurtwerkkamer Coöperatie   

 

Een samenwerking van deelnemers.  

De Buurtwerkkamer Coöperatie is een samenwerking van de leden van de coöperatie, allen actief in en 

met of voor één of meerdere buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. Deelnemen kan in het geval 

iemand of een organisatie investeert, met vrijwilligersuren of geld, in de buurtwerkkamer, dan wel dat er 

salaris/inkomen in kan en mag worden verdiend. Elke deelnemer kan lid worden van de coöperatie.    

Dat zijn dus de tientallen actieve bewoners in de drie buurtwerkkamers, de bewonersverenigingen 

Multibron en Casa Jepie Makandra, de bewonersgroep De Handreiking, de vrijwilligers en (deels) betaalde 

medewerkers, de partners en financiers zoals de betrokken vier woningcorporaties Ymere, Rochdale, 

Stadgenoot en Eigen Haard, stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de betrokken fondsen VSB Fonds en Stichting 

Doen en meerdere gemeentelijke instanties en betrokken organisaties, in het bijzonder bij het cluster 

Sociaal van de gemeente Amsterdam, vooral de RVE's Inkomen, Werk en Participatie. 12     

Op die manier kan de Buurtwerkkamer Coöperatie de verbindende schakel zijn tussen al die deelnemers, 

actief in de leefwereld van de buurt of als professional in de systeemwereld. 13 

 

Leren van ervaringen. 

De ervaringen met buurtwerkkamers leren ons vooral:  

 Dat het belangrijk is de opdracht van de buurtwerkkamer niet te onderschatten en bijvoorbeeld 

te gaan denken dat het een plek is waar bewoners gewoon even rustig kunnen koffie drinken en 

een paar eenvoudige dingen doen om elkaar wat te helpen, iets te leren of de buurt te 

verbeteren. Feitelijk is het een plek waar bewoners met veel en meervoudige problemen met de 

nodige moeite met elkaar proberen er samen uit te komen. Dat gaat nimmer vanzelf. Sterker nog, 

de ervaring leert dat er enkele factoren zijn die het succes van een buurtwerkkamer kunnen 

maken en breken. Juist die factoren vragen voortdurend aandacht en extra energie. Het zijn de 

dingen die je in de buurtwerkkamer moet koesteren en moet blijven ontwikkelen. 14 

 De balans te vinden tussen de informele leefwereld van gebruikers zelf in de buurtwerkkamer 

enerzijds en de nuttige formele professionele eisen van de systeemwereld anderzijds; dit door 

het contact tussen beiden te organiseren en deze ook echt met elkaar te verbinden.  

Deze leerervaringen zijn nu verankerd in een Buurtwerkkamer Coöperatie: een nieuwe, gezamenlijke en 

verbindende partij waar alle betrokkenen deel van kunnen uitmaken.     

De aanpak is mede geïnspireerd door o.a. de volgende twee voorbeelden:  

 Coöperatieve Vereniging Samen Krachtig Plan Van Gool. Deze coöperatie beheert, programmeert 

en exploiteert een buurtcentrum in Plan van Gool (buurt in Amsterdam Noord): Het Breedhuis. 15  

 De Vrije Uitloop UA in Breda. De eerste Nederlandse coöperatie voor scharrelondernemers. 

Scharrelondernemen is parttime ondernemen vanuit een (bijstands)uitkeringssituatie. 16 

Daarbij optimaal gebruik makend van de voordelen van een coöperatie. 17  

 

Waarom met de Buurtwerkkamer Coöperatie?  

Redenen om het aanbod van de Buurtwerkkamer Coöperatie te benutten zijn:   

 allereerst omdat het een team samenbrengt van betrokken professionals die beide werelden 

(systeem- en leefwereld) goed kennen en deze goed kunnen verbinden;  

 omdat het team passende ervaringen en competenties inbrengt: kennis van de leefwereld van 

kwetsbare mensen, meer dan 20 jaar ervaringsdeskundigheid, 30 jaar leidinggevende ervaring en 

meer dan 10 jaar ervaring met activeringscentra annex buurtwerkkamers; 

 ten slotte, omdat het aanbod scherp geprijsd is, met betaalde uren tegen een laag 

maatschappelijk tarief en tegelijkertijd met de inbreng van vele onbetaalde vrijwilligersuren.  
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C. Het aanbod uitgewerkt  

 

Ondersteunende en coördinerende dienstverlening van de Buurtwerkkamer Coöperatie. 

De Buurtwerkkamer Coöperatie levert de volgende vier diensten met per dienst tastbare resultaten  

(met tussen haakjes wie daar primair verantwoordelijk voor zijn binnen de Buurtwerkkamer Coöperatie 

organisatie): 

  

1. Makelen 

Het bij elkaar brengen van vrijwilligers/bewoners(verenigingen) in de buurtwerkkamers enerzijds 

en partners/financiers anderzijds, met: 

1A. Meerjarige verbindingen [voorzitter en secretaris]  

Feitelijk zijn het intentieovereenkomsten tussen alle deelnemers (per buurtwerkkamer) waarin 

betrokkenen uitspreken wat zij samen graag willen bereiken en hoe zij gezamenlijk daar 

duurzaam in willen investeren. Dergelijke overeenkomsten zijn er nu nog niet.  

1B. Jaarafspraken [voorzitter en secretaris] 

De concrete samenwerkingsovereenkomsten tussen alle betrokken partijen, inclusief de 

resultaatverplichtingen, steeds per jaar tijdig voorafgaand aan het volgende jaar te vernieuwen 

en aan te passen.  

Met deze jaarafspraken is in de periode 2013-2015 al enkele keren met succes gewerkt.    

 

2. Service 

Het leveren van diensten aan de buurtwerkkamer organisaties (in zelfbeheer), namelijk:   

2A. Teamleiding/coördinatie per buurtwerkkamer [teamcoördinator] 

(i) Het coördineren van de teamvergadering, (ii) het overleg met, maken van afspraken en het 

coachen van medewerkers en vrijwilligers, (iii) het operationeel verbinden met partners in wijk, 

stadsdeel en stad en (iv) toezicht op naleven werk- en leefafspraken in buurtwerkkamer.   

2B. Projectcoaching [projectcoach] 

(i) Borgen doelen en kwaliteit, (ii) overleg, maken afspraken en coachen teamleiders,  

(iii) inhoudelijk verbinden met partners in wijk, stadsdeel en stad en (iv) verbinden van alle 

betrokkenen, intern en extern. 

2C. Organiseren inzet perspectiefbanen, participatieplaatsen en werkervaringsplaatsen 

[projectcoach i.s.m. met voorzitter; ondersteund door een PBAZO functionaris]  

(i) Werven en selecteren kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, (ii) voeren 

selectiegesprekken, (iii) vastleggen afspraken in een (arbeids)contract bij PBAZO met detachering 

bij een buurtwerkkamer en aldaar werkzaam onder verantwoordelijkheid en aansturing van de 

teamcoördinator, (iv) contractmanagement en (v) eventuele probleemsignalering, aanpak 

knelpunten en contacten daarover met RVE Werk.    

2D. Budgetbeheer [teamcoördinator onder verantwoordelijkheid van bestuur; ondersteund door 

een PBAZO functionaris]  

Alle vaste (grotere) uitgaven zoals salarissen en huur vinden plaats bij de Buurtwerkkamer 

Coöperatie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 18 Betalingen vinden plaats onder 

toezicht van altijd minimaal twee bestuurders.  

Voor de (kleinere) operationele uitgaven is handgeld per buurtwerkkamer beschikbaar. 19  

Het kasbeheer van dit handgeld is een verantwoordelijkheid van de teamleider.  

Voor de uitvoering van dit kasbeheer geldt een protocol van de Buurtwerkkamer Coöperatie. 20  

2E. Conflictbemiddeling [teamcoördinator; ondersteund door de projectcoach]   

Het bemiddelen bij conflicten tussen betrokken bewoners/vrijwilligers in de buurtwerkkamer.   



   

30 oktober 2015                         Aanbod Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                         pagina 8 

 

Met de PBAZO zijn eerste afspraken gemaakt, op basis van een offerte, waarin zij een 

ondersteunende dienst leveren aan de Buurtwerkkamer Coöperatie voor:  

(i) het kasbeheer van het handgeld en  

(ii) het contractbeheer voor de bewoners/medewerkers actief via een perspectiefbaan, 

participatieplaats of werkervaringsplaats/leerwerkplek.     

 

3. Werkgever 

Het bieden van trajecten zodat medewerkers (deels) betaald werkzaam kunnen zijn bij een of 

meerdere buurtwerkkamers, met: 

3A. werven, vastleggen in ZZP contracten en begeleiden van de teamleiders  

[projectcoach i.s.m. de voorzitter; onder verantwoordelijkheid van gehele bestuur] 

3B. werven, vastleggen in ZZP contract en begeleiden van de projectcoach  

[voorzitter; onder verantwoordelijkheid van gehele bestuur]  

3C. beheer en uitvoering financiële administratie voor de ZZP contractanten  

[penningmeester]  

 

4. Ontwikkeling 

Stimuleren en begeleiden van de verdere ontwikkeling van de buurtwerkkamers, met: 

4A. jaarlijks partneroverleg met alle deelnemers [voorzitter i.s.m. secretaris] 

Één keer per jaar een gezamenlijk overleg/themasessie met alle deelnemers, namelijk 

vertegenwoordigers van de bewoners(verenigingen)/gebruikers, de verantwoordelijk 

leidinggevenden en direct betrokken medewerkers van de financiers, namelijk van stadsdeel,  

woningcorporaties en mogelijk ook van fondsen.  

4B. tertiaal overleg met betrokkenen per buurtwerkkamer  

[teamleider i.s.m. projectcoach en secretaris]  

Drie keer per jaar een werkoverleg per buurtwerkkamer met direct betrokkenen over voortgang, 

belangrijke leerpunten en het maken waar nodig van nieuwe afspraken.  

4C. werkoverleg met woningcorporaties per buurtwerkkamer [teamleider i.s.m. projectcoach]    

Regelmatig werkoverleg met specifiek de wijkbeheerders en uitvoerend medewerkers van 

woningcorporaties, o.a. over de aansluiting met en het inbrengen van werk en activiteiten met en 

voor de betreffende buurtwerkkamer.  

4D. overleg met RVE's Werk, Inkomen en Participatie [projectcoach i.s.m. voorzitter]  

Het verkennen, waar mogelijk vastleggen van afspraken en het organiseren van een duurzaam 

contact en overleg met de meest relevante RVE's bij de gemeente Amsterdam.  

4E. betrekken fondsen [projectcoach i.s.m. voorzitter en secretaris]  

Organiseren van aanvullende financiering op de offerte.   

4F. evaluaties [secretaris en voorzitter]  

Organiseren van één of meerdere evaluaties met en/of door derden, op specifieke thema's of 

onderwerpen op de uitvoering van het werk, dit na en in overleg met de deelnemers in de 

Buurtwerkkamer Coöperatie.  

4G. leerplan [secretaris en voorzitter] 

Op basis van het bijwonen van activiteiten en bijeenkomsten van de buurtwerkkamers, het 

houden van interviews en het voeren van gesprekken met gebruikers en deelnemers  worden 

samen met de betrokkenen leerplannen opgesteld, steeds met leerervaringen, leerresultaten en 

leerdoelen voor de nabije toekomst.  
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Aanbod met offerte 

De Buurtwerkkamer Coöperatie is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de algehele uitvoering 

van de diensten op de drie deelnemende buurtwerkkamers, zowel inhoudelijk als financieel.  

Daartoe zal zij professioneel verantwoording afleggen met inhoudelijke en financiële jaarrapportages 

zoals overeengekomen met de partners/financiers. De financiële rapportages zullen worden voorzien van 

een toetsing door de kascommissie van de Buurtwerkkamer Coöperatie en worden gescreend en 

uiteindelijk goedgekeurd door een erkende en gerespecteerde accountant.   

 

In een afzonderlijke bijlage behorend bij dit aanbod zijn deze diensten en resultaten, voor de drie 

buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost gezamenlijk, vertaald naar een offerte met een prijs van in 

totaal (inclusief btw) € 299.586,-. Voor een geheel jaar: januari - december 2016. 21   

 

Het vastleggen van de samenwerking  

Voorliggend aanbod (met offerte) behoeft financiering van de partners. Beoogde financiers zijn:  

stadsdeel Amsterdam Zuidoost en de woningcorporaties Stadgenoot, Rochdale, Ymere en Eigen Haard. 

Mochten zij gezamenlijk niet het volledige (netto) offertebedrag kunnen financieren, dan is het voorstel 

dat zij gezamenlijk - of een of meerdere van de individuele partners - garant staan voor het verschil tussen 

beschikbaar bedrag en offertebedrag, met daarop aanvullend de afspraak dat de Buurtwerkkamer 

Coöperatie voor dat verschil alsnog financiering gaat organiseren bij fondsen, zoals bijvoorbeeld met 

Stichting Doen en VSB Fonds.  

 

Start per 1 januari 2016, uiterlijk 1 maart 2016 

Een doorstart per 1 januari 2016 is gelet op de nog beperkte tijd in 2015 nagenoeg niet meer mogelijk.  

Vanaf goedkeuring door de partners/financiers is ongeveer twee maanden nodig om alles in te richten en 

formeel de taken als Buurtwerkkamer Coöperatie op te pakken; dit op basis van een met alle partners en 

financiers goed uitgewerkte "samenwerkingsafspraak Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2016".  

Een realistische planning ziet er als volgt uit:  

 

November 2015:  

 besluitvorming over financiering bij de vier woningcorporaties en het stadsdeel; 

 organiseren van bijeenkomsten met bewoners(verenigingen) over het aanbod;  

 nader uitwerken van werkafspraken door en voor het team van de Buurtwerkkamer Coöperatie.   

December 2015: 

 uitwerken concept samenwerkingsafspraak Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2016;   

 notarieel oprichten van de Buurtwerkkamer Coöperatie; 

 maken van concept afspraken met en voor alle beoogde (betaalde) medewerkers. 

Januari 2016: 

 ondertekenen samenwerkingsafspraak Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2016;    

 inrichten van de Buurtwerkkamer Coöperatie;  

 vastleggen contracten en afspraken met en voor alle teamleden.  
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Noten 

                                                             
1 Casa Jepie Makandra in Holendrecht West (start april 2011), Multibron in Venserpolder (start juli 2013) en De Handreiking in de H-buurt (start april 2014).   
2 De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (afgekort MKBA) uitgevoerd bij Casa Jepie Makandra (afgekort CJM) met als rapportage: "Buurtparticipatie op 

waarde geschat: De maatschappelijke effecten van 0-de-lijns ondersteuning van buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost; AEPB Onderzoek en Advies, 
Amsterdam - maart 2015." Op pagina 52-54 staan een achttal 'lessen voor de toekomst':  
(A) professionaliseer de relatie met DWI middels concretere activeringstrajecten passend in een wijkgerichte aanpak van DWI;  
(B) maak concrete samenwerkingsafspraken met (welzijns)organisaties actief in de wijk, zodat helder is wat partijen van elkaar kunnen verwachten; 
(C) zorg voor een financieel transparante buurtwerkkamer;  
(D) realiseer een goede juridische basis voor buurtbewoners die betaalde kracht worden en borg ook dat deze tijdelijk binnen de buurtwerkkamer actief zijn; 
(E) verbind het reguliere wijkbeheer met de buurtwerkkamer, waarmee coaching en coördinatiekosten sterk kunnen verminderen;  
(F) laat kwetsbare bewoners(verenigingen) geen werkapparaat aansturen of zelf de financiële administratie controleren; 
(G) maak van de buurtwerkkamer een zelfsturende organisatie van bewoners, wel afgestemd op wat bewoners wel of niet zelf aankunnen; 
(H) zorg voor een goede registratie van gegevens, juist ook op de resultaten van de buurtwerkkamer.   
3 Nuldelijns voorziening is een relatief nieuw begrip dat staat voor ondersteuning verleend (vanuit een ruimte c.q. een voorziening) door 'niet' professionals; 

veelal onbetaalde ondersteuning verleend aan de hulpvrager door mensen uit diens directe omgeving, bijvoorbeeld door mantelzorgers, vrienden, buren of 
ervaringsdeskundigen (mensen die bijvoorbeeld iemand ondersteunen met problematische schulden vanuit een eigen ervaring in een dergelijke situatie). 
4 Een kwetsbare buurt is een buurt met een grote groep kwetsbare buurtbewoners en buurtondernemers, bijvoorbeeld meer dan 20% van de mensen die in 

de buurt wonen en of werken heeft moeite met het vinden en houden van (on)betaald werk, heeft een lagere opleiding en een laag inkomen (CBS definitie 
voor de armoedegrens: het wettelijk sociaal minimum) en/of spreekt, leest en schrijft niet of slecht de Nederlandse taal. 
5 Buurtwerkkamers zijn kleine ruimtes (50 tot 100 m2) in de buurt waar (a) buurtbewoners en buurtondernemers elkaar ontmoeten, (b) met elkaar activiteiten 

doen die ook kunnen bijdragen aan een leefbare buurt en (c) die kunnen toe leiden naar (on)betaald werk.    
6 Het zelfbeheer betekent dat het de buurtbewoners en buurtondernemers zelf zijn die de buurtwerkkamer organiseren. Samen met partners en financiers 

worden afspraken gemaakt over de (mede)financiering en de opdracht voor de teamleiders en de projectcoach. 
7 Voorstel is om (begin 2016) in goed overleg met (actieve) bewoners, financiers/partners en andere direct betrokkenen de mogelijkheden en voordelen of 

nadelen van een verhuizing naar alternatieve locaties voor De Handreiking nader te verkennen.   
8 Aanbieden petitie op 2 juli 2015 aan leden van de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost door ca. 35 buurtbewoners actief in de buurtwerkkamers; zie 

ook het verslag van de buurttelevisie van Amsterdam Zuidoost onder de titel 'bewoners bezorgd over toekomst buurtwerkkamers':  
https://www.youtube.com/watch?v=WaavITqVWGw 
9 Oplegnotitie bij ‘Buurtparticipatie op waarde geschat’ van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost; 13 juli 2015.  
10 Kwetsbare bewoners zijn degenen die al lang werkloos of inactief zijn, bijv. langer dan drie jaar, laag zijn opgeleid, de Nederlandse taal niet of slecht 

beheersen, niet of slecht kunnen rondkomen noch meedoen en in heel veel gevallen ook te maken hebben met (grote en langlopende) schulden en/of 
problemen op meerdere leefgebieden. Het zijn tegelijkertijd wel zelfredzame bewoners of in potentie zelfredzame bewoners met (nog onontdekte) talenten 
en capaciteiten.   
11 Ambitie is om per buurtwerkkamer ruimte te bieden aan 200 tot 400 gebruikers (op een kwetsbare buurt met 3.000 tot 10.000 bewoners); ofwel met drie 

buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost gaat het dan om minimaal 600 mogelijk 1.200 mensen/gebruikers. 
12 RVE is de afkorting voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid bij de gemeente Amsterdam. Zo is het voormalige DWI nu voor een groot deel onderdeel van 

de RVE Werk binnen de gemeente.   
13 De classificatie in systeemwereld en leefwereld is oorspronkelijk van de Duitse filosoof Jürgen Habermas (1987). Inmiddels wordt deze classificatie in 

Nederland vaak gebruikt in (lokale) beleidsplannen en pamfletten om de verhouding tussen burgers, overheid en professionals te duiden en opnieuw in te 
richten. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans is een van de wegbereiders. Peel en Maas is een voorbeeld van een gemeente die een lans breekt voor de 
terminologie in de lokale context (Schmitz et al. 2009; Schmitz 2013).   
14 Succesfactoren van de buurtwerkkamer, in een beknopte lijst zonder toelichting, zijn : (a) buurtbewoners helpen elkaar, (b) drempelloos, (C) energie- en 

chemiegericht, (d) zelfbeheer, (e) omarm het eerst, stel daarna eisen, (f) van bewoners en professionals, (g) houd het kleinschalig en (h) belast niet onnodig 
met geld; zie ook presentatie Gert Dijkstra, Platform31, 2014.  
15 Meer informatie is te vinden op: http://www.wisenederland.com/pilot-plan-van-gool/wijk. 
16 Een nadere omschrijving van het voorbeeld op: http://www.devrijeuitloop.nl/index.php/verdere-informatie. 
17 Toegelicht en samengevat op: http://bewonersacademie.nl/scharrelondernemen-binnen-een-cooperatie.  

Nader uitgewerkt op: http://www.kamervancooperatie.nl/diensten/start-een-cooperatie. 
18 Vaste (grotere) uitgaven in de buurtwerkkamer zijn: salarissen en vergoedingen betaalde medewerkers, huur, GWE (gas, water en elektra), verzekeringen, 

telefonie en internet. Deze vinden alle plaats via de Buurtwerkkamer Coöperatie en zijn een verantwoordelijkheid van het bestuur.  
19 Iedere buurtwerkkamer beschikt maandelijks over maximaal €500 aan handgeld. Deze €500 wordt door de penningmeester van het bestuur van de 

Buurtwerkkamer Coöperatie overgemaakt naar de zakelijke rekening van de teamleider per buurtwerkkamer. Van dit handgeld wordt onder andere betaald; 
(A) Koffie, thee en aanverwante zaken; 
(B) Kosten die worden gemaakt voor catering en eetactiviteiten; 
(C) Reis- en parkeerkosten; 
(D) Toiletpapier, afwasmiddel, sponsjes en aanverwante zaken; 
(E) Kantoorbenodigdheden als postzegels, printerinkt, printpapier en aanverwante zaken; 
(F) Benodigdheden voor de activiteiten en diensten, denk aan lapjes textiel, kleine materialen voor de klussendienst, kabeltjes voor de computerbrigade, 
krijtjes voor het schoolbord, gloeilampjes etc. 
20 In het protocol is o.a. het volgende opgenomen. De bonnen van pinuitgaven en pinopnames t.b.v. het handgeld worden door de teamleider bewaard in een 

geldkistje dat in een afsluitbare archiefkast wordt opgeborgen, samen met de aanwezige laptops. Er zit nooit meer dan € 100,- in dit geldkistje. Slechts twee 
personen per buurtwerkkamer hebben toegang tot dit geldkistje; te weten de teamleider en de betaalde teamassistent met een perspectiefbaan. De 
eindverantwoordelijkheid voor het handgeld en het geldkistje ligt bij de teamleider. Alle uitgaven die vanuit het handgeld worden gedaan worden wekelijks 
verantwoord in een Excel-bestand. De professional van PBAZO controleert wekelijks deze verantwoording in Excel als ook de aanwezigheid van de bonnen. Na 
inlevering van de bonnen scant de teamassistent deze bonnen in en stuurt de teamleider deze ingescande bonnen met het overzicht in Excel naar de 
penningmeester van de coöperatie. Deze verwerkt de bestanden dan in de financiële administratie van de Buurtwerkkamer Coöperatie. De papieren bonnetjes 
blijven gedurende het jaar bij de buurtwerkkamers en gaan aan het einde van het jaar over naar de penningmeester van de Buurtwerkkamer Coöperatie.  
21 Inzet van de Buurtwerkkamer Coöperatie is om de btw van ca. € 36.530,- terug te vorderen bij de belastingdienst, waardoor de netto offerte mogelijk 

uitkomt op € 263.056,- (exclusief btw). 


