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Meerjarenplan 2018-2020 Buurtwerkkamers Amsterdam  
Uit de armoede, samen actief in de buurt, op weg naar werk 

Waarom een verhaal met een plan voor meerdere jaren? 
Omdat we gezamenlijk willen blijven werken aan het: "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." 
En omdat we dat graag doen zonder de onzekerheid dat we over een jaar weer moeten sluiten.  

Voor wie en met wie we dit doen 
De buurtwerkkamer is vooral ván, vóór en dóór de kwetsbare bewoners. Wanneer is een buurtbewoner dan 
kwetsbaar? Dat zijn vooral de bewoners zonder (betaald) werk, laag opgeleid, degenen die de Nederlandse taal 
niet of slecht spreken of niet kunnen lezen, sociaal geïsoleerd, met een persoonlijke beperking, veelal met een 
gestapelde problematiek, waaronder vaak problematische (huur)schulden. De buurtwerkkamer is er ook voor 
krachtige bewoners die iets willen doen met en voor de eigen (meer kwetsbare) buren. Ten slotte biedt het ook 
ruimte voor de nieuwe bewoners, in het bijzonder degenen die in het begin steun kunnen gebruiken, zoals de 
'statushouders', bewoners met een recent verkregen verblijfsvergunning.  
 
In Amsterdam Zuidoost gaat het dan om ca. 4.000 tot 6.000 kwetsbare bewoners/huishoudens (5 tot 8% van het 
totaal aan bewoners) waarvan het merendeel nu niet of moeilijk de weg weet te vinden naar de gemeente, 
woningcorporatie en hulpverlenende instanties. In 2016 bereikten de huidige drie buurtwerkkamers daarvan meer 
dan 1.000 bewoners/huishoudens, dus naar schatting 15 tot 25% van deze groep van kwetsbare bewoners. In 

Amsterdam Nieuw West en Amsterdam Noord kan het gaan om vergelijkbare aantallen als in Zuidoost. Ook in 
Amsterdam Oost zijn er enkele buurten met een relatief grote groep kwetsbare bewoners.  

Wat ons uniek maakt  
De onderscheidende aanpak laat zich samenvatten met de volgende vier ingrediënten:  

 Drempelloos 
Geen ingewikkelde formulieren, met een open inloop en iedereen is er altijd en direct welkom.  

 Eigenaarschap  
Bewoners bepalen het zelf en een groep van 15 tot 30 bewoners heeft zelf een sleutel.  

 Energiegericht 
Dat doen waar de energie zit, waarbij bewoners steun halen en ervaringsdeskundigheid brengen.  

 Samendoen 
Gericht op - als het kan - betaald werk, via vrijwilligerswerk, met leerwerkplekken, beschut werk, SW 
plaatsen en perspectiefbanen voor enkele bewoners met een beperkte loonwaarde. 

Dat levert hulpverlenende instanties, woningcorporaties en gemeente belangrijke voordelen op, namelijk:  
(a) informeel, snel en direct kunnen doorverwijzen, (b) een voor hen moeilijke bereikbare doelgroep alsnog wel 
kunnen bereiken, (c) op een hele effectieve en efficiënte manier omdat bewoners veel zelf doen en hun eigen 
buren kennen en laten meedoen en (d) het zorgt er voor dat kwetsbare bewoners die daar moeite mee hebben 
worden geholpen in het contact met de formele instanties.  

In de aanpak van de buurtwerkkamer zijn al doende een drietal sociale innovaties 'verpakt':  
(A) het individueel begeleiden van bewoners wordt verbonden met het samen als bewoners werken aan een 
betere buurt, (B) er is sprake van een ondeelbare en integrale aanpak ofwel er wordt 'echt ontkokerd' op alle 
relevante leefdomeinen van armoedebestrijding en schuldhulptoeleiding, welzijn, uit het isolement halen en 
ontmoeten, participeren en meedoen, leren, informele zorg en mantelondersteuning, maatschappelijke 

dienstverlening, woonmaatschappelijk werk en activering naar vrijwilligerswerk en re-integratie op weg naar 
betaald werk, (C) kwetsbare bewoners doen het zelf met een minimale ondersteuning door professionals.  
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Waar we graag voor gaan  
Allereerst willen we graag bereikbaar zijn voor alle kwetsbare bewoners. Dat betekent: 

 het versterken van de bestaande drie buurtwerkkamers in Zuidoost,  
 beter bereikbaar zijn voor alle kwetsbare bewoners in Zuidoost, dit met het starten van een vierde 

buurtwerkkamer in de KG-buurt, 
 laten zien dat Zuidoost niet uniek is met een buurtwerkkamer in Nieuw West of Noord.  

Vervolgens willen we nog meer halen uit wat de buurtwerkkamer kan bieden. Onze extra ambities zijn:  
(a) het nog meer verbinden van de buurtwerkkamer met de formele instanties, (b) actievere inzet als 
leerwerkbedrijf en bij dagondersteuning, (c) een actievere inzet met budgetondersteuning, (d) ruimte om 
vrijwilligers/bewoners te kunnen scholen, (e) het kunnen steunen van (scharrel)ondernemers en (f) meer 
mogelijkheden om vrijwilligers/bewoners te begeleiden naar en in betaald werk.  
 
Onze ambities voor 2018-2020 met de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost, samengevat:  

Resultaat basis Amsterdam Zuidoost 
 

2017 
referentie 

2018 2019 2020 

aantal buurtwerkkamers 3 4 4 4 

vrijwilligers en sleutelbeheerders 90 110 130 150 

unieke deelnemers/gebruikers 1.100 1.300 1.500 1.700 

 
Wat we van onze partners vragen 
De kosten per buurtwerkkamer komen uit op € 103.000,- per jaar, waarvan ca. € 60.000,- t.l.v. de gemeente.  
Dat is compleet all in voor teamcoördinatie, coaching, makelen bewoners, idem met partners, conflictbemiddeling, 
administratie, materialen en alle kosten voor gas, water, elektra en huur van de ruimte.  Bij lagere kosten kan - voor 
deze groep van kwetsbare bewoners - geen veilige, prettige en effectieve omgeving voor de activiteiten en 
diensten worden georganiseerd, op 'uit de armoede, samen actief in de buurt, op weg naar werk'. 

 
Als we willen inzetten op alle extra ambities en projecten in een buurtwerkkamer vraagt dat jaarlijks een 
aanvullende investering van maximaal € 36.500,-. En meer moet het niet worden! Omdat de kleinschalige opzet - 
juist ook financieel - een belangrijke voorwaarde is voor succes. We hebben baat bij een duurzame meerjarige 
financiering, het beheersbaar houden van kosten, het blijvend met kwetsbare bewoners in zelfbeheer kunnen 
organiseren van de ruimte en leveren van een concurrerend aanbod. 

Dat levert het volgende overzicht op voor de basiskosten (exclusief mogelijk extra projecten/diensten) en de 
beoogde financiering van buurtwerkkamers in Amsterdam voor 2018-2020 (met referentie 2017):  

Kosten  
 

2017 
referentie 

2018 2019 2020 

Bestaande drie buurt- werkkamers in Zuidoost € 285.000 € 303.000 € 303.000 € 303.000 

Extra buurtwerkkamer in KG-buurt Zuidoost € 0 € 109.000 € 101.000 € 101.000 

Amsterdam Nieuw West € 0 € 109.000 € 101.000 € 101.000 

Amsterdam Noord € 0 € 0 € 109.000 € 101.000 

Aantal buurtwerkkamers 3 5 6 6 

Totaal basiskosten  € 285.000 € 521.000 € 614.000 € 606.000 

Financiering partners 
 

2017 
referentie 

2018 2019 2020 

Woningcorporaties € 80.000 € 120.000 € 130.000 € 130.000 

Uitkeringsinstanties € 15.000 € 25.000 € 30.000 € 30.000 

Fondsen € 10.000 € 55.000 € 30.000 € 20.000 

Eigen inkomsten € 6.000 € 10.000 € 12.000 € 12.000 

Gemeente Amsterdam € 174.000 € 311.000 € 412.000 € 422.000 

  


