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Buurt en Werk in één Kamer: BuurtWerkKamer 
Unieke combinatie met meerwaarde: klantgericht en efficiënt!  

 
De buurtwerkkamer heeft zich bewezen in Amsterdam. Met nog geen 100 m2 ruimte en slechts één 
parttime professional maken meer dan 500 kwetsbare buurtbewoners (per 'kamer') er actief gebruik 
van. Een groep van meer dan 20 bewoners heeft de sleutel; ze draaien de kamer volledig in zelfbeheer. 
Woningcorporatie, zorgverzekeraar, uitkeringsinstantie en gemeente verdienen er cash geld mee. 
Daarmee is de buurtwerkkamer zowel klantgericht en effectief als ook efficiënt. Wat is het geheim?  
En net zo belangrijk, waar en wanneer is de buurtwerkkamer ook in uw buurt waardevol en inzetbaar?  

Sinds 2011 zijn er buurtwerkkamers in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners, samen met krachtige en 
nieuwe bewoners. Deze 'kamers' zijn zowel vind- en verbindplaats als ook een vernieuwende en 
effectieve 'integrale nuldelijnsvoorziening' voor buurtbewoners en buurtpartners.  
In totaal een viertal, tot nu toe alleen nog in Amsterdam. Steeds in zeer kwetsbare buurten (Zuidoost en 
Noord), met veel bewoners met een uitkering, een grote afstand tot de arbeidsmarkt, laag opgeleid en 
veelal ook met een 'gestapelde problematiek' van schulden, sociale uitsluiting en/of persoonlijke 
beperkingen. Toch is deze groep bewoners in een buurtwerkkamer in staat een nieuwe start te maken.  

Een concept dat werkt 
Bewoners met een beperkt sociaal netwerk maken er contact met de buren. Bewoners met een beperkte 
loonwaarde vinden er een nieuwe weg naar werk, vrijwilligerswerk en soms ook betaald werk. Bewoners 
met schulden helpen er elkaar. Bewoners met een vraag krijgen er een antwoord. En bewoners die iets 
kunnen zetten dat in en helpen daarmee hun buren, bijvoorbeeld met het invullen van een formulier, het 
repareren van een keukenkastje of het oefenen met de Nederlandse taal.   

Wat maakt dat juist deze groep van kwetsbare buurtbewoners in de buurtwerkkamer wél actief wordt, de 
kamer wél als een eigen kamer ziet, zich thuis gaat voelen in de eigen buurt en juist in de buurtwerkkamer 
ontdekt dat ze wel iets waard zijn en iets kunnen?  

 
“Ik was het zat om een bsn-nummer te zijn” 
Mirelly Isenia (Willemstad Curacao, 1976)  
 
Toen ik in 2012 bij buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra (CJM) aanklopte  
zat ik misschien wel op het diepste dieptepunt van mijn leven. Ondanks het  
feit dat ik onder ‘beschermd bewind’ zat en feitelijk geen zeggenschap meer 
had over mijn eigen geld, liep alles helemaal vast en kon ik geen kant meer  
op. Als alleenstaande moeder van twee kinderen kon ik op niemand meer 
terugvallen. Schulden, falende bewindvoering, slechte gezondheid, een 
onbegrijpelijke ruzie met de buren, het verdriet van mensen die me waren 
ontvallen, de hoop op een gezinnetje vervlogen, maar wel met twee prachtige 
zonen en een ijzeren wil. Het roer moest om. En toen liep ik Sandra van CJM  
tegen het lijf. Een vrouw die dit niet alleen allemaal persoonlijk had meegemaakt, maar er zelf ook nog 
middenin zat, én zelf op zoek ging naar de oplossing met haar eigen ervaringsdeskundigheid als sterkste 
wapen. Wat me van deze periode altijd is bijgebleven is dat er sinds lange tijd écht naar mij werd 
geluisterd. Misschien zelfs wel voor het eerst in mijn leven. En wat was dat fijn, dat iemand mij eens niet 
als een ‘bsn-nummer’ zag, maar als een mens van vlees en bloed. CJM was in dat opzicht een ware 
verademing en nadat mijn persoonlijke situatie zich had gestabiliseerd besloot ik iets terug te doen voor 
de buurtwerkkamer en de mensen in Holendrecht. Ik bood computerhulp aan, deed boodschappen, hielp 
mee met het eet- en ontbijtcafé en werd lid van het bestuur van de bewonersvereniging (en ben dat nog 
steeds!). Buurtwerkkamer CJM is mijn tweede huis geworden. 
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'Het geheim van de kok'  
De buurtwerkkamers in Amsterdam laten zien dat vier belangrijke ingrediënten het verschil maken.  

Drempelloos 
Om te beginnen is de ruimte 'om de hoek'. Voor kwetsbare buurtbewoners is een groot buurthuis twee 
buurtjes of vier straten verder echt te ver weg. Alleen als je er heel gemakkelijk langs kunt, kunt zien dat 
het klein en vertrouwd is, ga je eerder naar binnen. Bij de start is de buurtwerkkamer een kale ruimte, die 
bewoners volledig zelf invullen, van magnetron tot prikbord. Alle meubels in de ruimte en posters aan de 
muur komen van mensen zelf. Er is geen balie of intakeformulier en je kunt er altijd even gaan zitten en 
een vraag stellen. Geen professional die je direct ronselt voor een activiteit, maar er is een andere 
buurtbewoner die vraagt wat je zelf wilt of kunt. Of met wie je gewoon eerst even koffie drinkt.   
 
'Van ons' 
De ruimte is volledig van bewoners zelf. Ze zijn er niet te gast of op bezoek. Een groep van tien tot twintig 
bewoners, kwetsbaar en krachtig, hebben er zelf de sleutel van en bepalen zelf wanneer de kamer open 
is. Het gaat verder. De bewoners zijn sociaal eigenaar en investeren in de buurtwerkkamer met eigen 
uren. Daarom zijn ze samen met de financiers, die met euro's investeren, ook samen opdrachtgever voor 
de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie die enkele professionele services levert, zoals bij de 
administratie, met coaching, teamcoördinatie en in het bemiddelen bij conflicten.  
 
Iedereen kan iets: energiegericht 
Een derde belangrijk ingrediënt is de filosofie dat kwetsbare bewoners het zelf kunnen. Iemand met 
schulden heeft veel verstand van schulden. Iemand die geen keukenkastje kan ophangen kan wel weer 
heel goed iemand Nederlands leren spreken. Of andersom. Professionals willen graag helpen, maar 
maken daarmee snel afhankelijk. Daag de bewoner uit. Laat alleen, als blijkt dat het even niet lukt, een 
professional meedenken en ondersteunen. Zo wordt de ervaringsdeskundigheid, ook van kwetsbare 
bewoners, maximaal benut en staat de 'voor en door aanpak' centraal, waarin bewoners steun kunnen 
halen en talenten inbrengen. Dat is niet vraaggericht noch aanbodgericht maar eerder 'energiegericht'. 
 
 
“Met staatssecretaris Jetta Klijnsma op de foto vanwege zijn 
dienstverband op een perspectiefbaan bij de buurtwerkkamer” 
André van Berkum (Amsterdam, 1961) 

Inmiddels werk ik hier drie jaar, sinds april 2013. Het doet me goed, 
het streelt mijn ego (lacht), ik doe het echt omdat ik het leuk vind en 
mensen worden er blij van! Door buurtwerkkamer MultiBron gaat de 
buurt ook weer vooruit, de mensen kunnen hier dingen halen: hulp, 
informatie, een duwtje in de goede richting. Maar inmiddels komen 
meer en meer mensen ook dingen brengen, iets terugdoen voor hun 
woonomgeving, hier in de Venserpolder. Je krijgt wat en je geeft wat  
terug. Een mevrouw komt hier elke week breien, valt onze vaste kok  
uit, dan gaat zij in de keuken staan. Zo kan het ook werken, het kost allemaal niks, maar je doet het voor 
elkaar, voor de buurt en zo wordt het heel simpel leuk. Een buurvrouw van mij zat echt helemaal alleen 
sinds haar man opgenomen was in een bejaardenhuis. Ik wist dat ze heel goed was met handwerken en 
heb echt mijn best gedaan om haar uit haar huis te trekken, zodat ze niet zo vaak alleen zat. Ze heeft wel 
familie, maar druk, druk, je weet wel. Ze heeft het aanbod geaccepteerd en na twee keer wist ze dat ze 
het hartstikke leuk vond. Ze leidt nu elke week een activiteit met 15 mensen gemiddeld, die hangen aan 
haar lippen, sommigen komen tussendoor bij haar thuis. Ik heb zelf klachten aan mijn knieën, 
schoudergewrichten en ik heb migraine, en toch ga ik echt elke dag met plezier naar mijn werk. Het is 
vrolijk werk, vrij werk, dat motiveert en geeft me voldoening en leidt af. 
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Zingeving: ook gericht op werk 
Ten slotte, een vierde ingrediënt en belangrijke voorwaarde voor succes. Onderken dat, net als nagenoeg 
wij allemaal, ook kwetsbare buurtbewoners op zoek zijn naar zingeving. Ook zij willen, net als anderen, 
iets kunnen betekenen voor een ander en daar het liefst ook geld voor krijgen, het liefst in een betaalde 
baan. Veelal wel parttime en flexibel; op een participatieplaats of in een perspectiefbaan vanwege een 
beperking die fulltime werken onbereikbaar maakt, of door een arbeidsongeschiktheid of een - volgens de 
instanties - 'grote afstand tot de arbeidsmarkt'. Vandaar dat de buurtwerkkamer niet alleen koffie schenkt 
of een ontbijtcafé organiseert, maar ook bezig is met het actief worden in de buurt, met je buren, gericht 
op een activiteit die iemand fijn vindt om te doen, ook kan doen en wat mogelijk een begin van betaald 
werk kan zijn. Vandaar dat het geen buurtkamer is, maar net iets meer, namelijk een buurtwerkkamer. 
Daarin is ook ruimte voor beschut werk (en SW-plaatsen), leerwerkplekken en betaald werk met een 
beperkte loonwaarde (en loonkostensubsidie).   
 
Samengevat in één figuur:  
 

Unieke meerwaarde van de buurtwerkkamer

BuurtWerkKamer Coöperatie © 2016

Energiegericht:
Alleen datgene doen 

waar energie in zit

Drempelloos:
Direct welkom, zelf  
de ruimte maken

Samendoen: 
Naast ontmoeten, 
gericht op werk

Eigenaarschap:
Kwetsbare bewoners 

zijn zelf eigenaar

Activeren van alle kwetsbare bewoners, samen met 
krachtige en nieuwe bewoners, zodat zij zich deel voelen 
van de buurt en kunnen meedoen in onze samenleving

 
 
 
Klantgericht en efficiënt!  
Effectief en klantgericht en tegelijkertijd bespaart de buurtwerkkamer cash geld voor woningcorporaties, 
zorgverzekeraars, uitkeringsinstantie en gemeente. Dus efficiënt. Dat komt omdat de buurtwerkkamer 
een plek is waar buurtbewoners niet alleen met elkaar koken, samen wandelen of een buurtontmoeting 
organiseren, maar ook een plek is waar zij elkaar helpen met de problemen thuis, zoals met het toe leiden 
naar schuldhulpverlening bij problematische schulden, met het samen invullen van lastige formulieren en 
met klusjes in en om de woning. Soms wordt er bemiddeld bij huurachterstanden. Dat alles voorkomt 
huisuitzettingen, overlast en ergernis, onnodige klachten en ingewikkelde contacten met de instanties. 
Dat ontzorgt de gemeente en de woningcorporaties, zorgt voor lagere zorgkosten bij zorgverzekeraars en 
zorginstellingen en sluit aan op de behoefte van integrale buurtteams en uitkeringsinstanties die cliënten 
een plek willen bieden waar ze een start kunnen maken in de eigen buurt. Omdat de buurtbewoners 
elkaar vooral helpen en de kamer volledig in zelfbeheer is kan worden volstaan met een beperkte 
ondersteuning van betaalde professionals. Dat is zowel klantgericht als efficiënt.  
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Unieke samenwerking 
De buurtwerkkamers in Amsterdam draaien allen in zelfbeheer en zijn een unieke coproductie van 
kwetsbare en krachtige bewoners, van zowel bewoners als professionals, van mensen met een beperking 
en van nieuwe buren, zoals de statushouders met een recente verblijfsvergunning op zoek naar nieuwe 
contacten en kansen. De actieve vrijwilligers/bewoners zijn samen lid en eigenaar van de ondersteunende 
Buurtwerkkamer Coöperatie. Daarmee is de buurtwerkkamer in zijn aanpak een unieke samenwerking 
van iedereen die meedoet. 
 

         
 
De buurtwerkkamer werkt, wie volgt? 
In andere steden en buurten zie je vergelijkbare initiatieven. Nagenoeg altijd zonder de 'integrale' aanpak 
van de buurtwerkkamer. Veelal zijn het buurtruimtes gericht op werk, maar niet in zelfbeheer. Of net 
andersom: wel in zelfbeheer, maar weer niet gericht op werk. Ook zijn er regelmatig laagdrempelige 
buurtruimtes 'om de hoek', maar dan alleen gericht op samen iets doen en weer niet gericht op de 
problematische schulden waar veel kwetsbare buurtbewoners mee rond lopen. Of net andersom: wel 
gericht op de schulden, maar weer niet om de hoek.  
 
Het ontbreken van een integrale aanpak met buurtruimtes elders heeft een reden. Financiers betalen 
namelijk zelden mee aan een integrale oplossing en zijn altijd op zoek naar die activiteit of dat ene project 
waarmee de eigen doelstelling wordt ondersteund en waarvoor dan een gerichte bijdrage kan worden 
overgemaakt. Het is in de Amsterdamse buurtwerkkamers ook niet eenvoudig gebleken om alle financiers 
op één lijn te krijgen en gezamenlijk de buurtwerkkamers te laten ondersteunen, maar het is wel gelukt. 
Jaarlijks ondertekenen in Amsterdam de woningcorporaties, uitkeringsinstanties, activeringsinstellingen, 
fondsen en gemeente de samenwerkingsafspraak waarin zij samen met de bewonersvereniging afspraken 
maken over wat de bedoeling is van de buurtwerkkamer, waar op wordt ingezet en hoe we dat samen 
evalueren, als ook wie hoeveel investeert in uren of euro's. Daar ligt een voorbeeld dat in een kwetsbare 
buurt in een andere stad ook kan werken. Welke stad volgt? 
 
Gert Dijkstra 
Maatschappelijk ondernemer, coach in klantgericht werken  
en bestuursvoorzitter Buurtwerkkamer Coöperatie 
Kijk ook op www.buurtwerkkamer.nl.  

Utrecht, juni 2016 

 

    
 

                                  

De Handreiking 
H-buurt - Sinds maart 2014 

Casa Jepie Makandra 
Holendrecht West 
- Sinds maart 2011 

MultiBron 
Venserpolder - Sinds februari 2013  


