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Samenvatting 
 
Nieuwe kansen met de BuurtWerkKamer ©  
Hoe bereiken we wél bewoners die thuis zitten? Hoe brengen we deze bewoners wél met elkaar in 
contact? Hoe kunnen we kwetsbare - en krachtige - bewoners juist wél elkaar laten helpen? Daar is 
energie en ruimte voor nodig. Een kleinschalige en laagdrempelige buurtruimte 'om de hoek' biedt die. 
Dat is de ervaring met de buurtwerkkamers. In deze 'kamers' is er voor bewoners alle ruimte om elkaar te 
ontmoeten en vragen te stellen over bijvoorbeeld lastige formulieren, moeilijk bereikbare instanties, 
problematische (huur)schulden of het repareren van een keukenkastje. In de buurtwerkkamer steunen 
bewoners elkaar met ieders eigen talent en ervaringsdeskundigheid, vinden zij samen een weg naar 
(betaald) werk en gaan zij zelf iets ondernemen of samen iets doen voor een fijne en leefbare buurt. 
 
Waardevol voor bewoners én voor gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar en uitkeringsinstantie 
Een kookclub kan uitgroeien tot een cateringbedrijfje. Conversatielessen zijn een opstap naar mee kunnen 
doen. De formulierenbrigade zorgt voor beter ingevulde aanvragen bij de gemeente en een klusploeg 
maakt dat huurders niet voor alles meer bellen met de woningcorporatie. Kwetsbare - en krachtige - 
bewoners leren het elkaar en maken zo zelf persoonlijk een stap. Bewoners kunnen en doen meer zelf.  
Dat ontlast instellingen, verlaagt zorgkosten, uitkeringen en schulden en helpt bij de start van nieuwe 
buurtbewoners, in het bijzonder de nieuwe Nederlanders met een pas verkregen verblijfsvergunning.  
 
Van 'kale' ruimte naar een bruisende 'kamer' in zelfbeheer bij bewoners 
De buurtwerkkamer start met een 'kale' (winkel)ruimte. Juist dan blijkt dat bewoners meer kunnen dan 
vooraf bedacht, ook kwetsbare bewoners met 'gestapelde problemen'. Met activiteiten die bewoners zelf 
willen en waar energie in zit. Binnen een jaar beheren bewoners de 'kamer' zelf. Zo werkt het vanaf 2011 
in inmiddels vier buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost en vanaf 2016 ook in Utrecht met op dit 
moment eveneens vier buurtwerkkamers (2019). Ondersteund door BuurtWerkKamer Coöperatie, een 
werkverband van bewoners/vrijwilligers en (deels) betaalde medewerkers/professionals.  
 
Unieke samenwerking van organisaties en bewoners  
In elke buurtwerkkamer nemen (na enkele jaren) meer dan 300 tot 700 kwetsbare unieke bewoners deel 
aan activiteiten of maken gebruik van de diensten, georganiseerd door minimaal 20 tot 40 vrijwilligers.  
Dat alles wordt ondersteund door 'sleutelbewoners' en de BuurtWerkKamer Coöperatie en vastgelegd in 
een samenwerkingsafspraak - per buurtwerkkamer, stadsdeel of stad - met alle opdrachtgevers en 
financiers. Dat zijn zowel de vertegenwoordigers van de deelnemers die er uren in steken, namelijk de 
bewonersverenigingen van de afzonderlijke buurtwerkkamers, als ook de organisaties die er geld in 
steken, zoals de woningcorporaties, de uitkeringsinstantie(s), soms ook met enkele particuliere fondsen 
en met de gemeente. Daarmee is de buurtwerkkamer een unieke samenwerking op participatie en 
activering, armoedebestrijding, welzijn en dagbesteding, informele (mantel)zorg en burenzorg, 
woonmaatschappelijk werk, schuldhulptoeleiding en -verlening, toeleiding naar vrijwillig en betaald werk, 
leren en talentontwikkeling en als sociaal vangnet. 
 
Bijdrage van partners  
De totale jaarkosten voor één afzonderlijke buurtwerkkamer zijn ca. ϵ 70.000,- als wordt gestart met een 
'light versie' (nog zonder perspectiefbanen) en minimaal ϵ 100.000,- tot ƳŀȄƛƳŀŀƭ ϵ 115.000,- (prijspeil 
2020) bij een volledig werkzame buurtwerkkamer. Veelal is de gevraagde bijdrage van de gemeente 60% 
van deze totale jaarkosten. Particuliere fondsen steunen regelmatig samen orde grootte 20% in de eerste 
drie jaren van een buurtwerkkamer. Uitkeringsinstanties dragen veelal bij met loonkostensubsidies, tot 
maximaal 10%. Woningcorporaties leveren vaak een bijdrage naar rato van het aandeel eigen huurders 
dat deelneemt of actief is in de buurtwerkkamer, dat optelt tot maximaal 30%. De eerste zorgverzekeraar 
doet ook mee. Ten slotte is er een bescheiden bijdrage van eigen inkomsten. De vrijwilligersuren in de 
buurtwerkkamers vertegenwoordigen ook een (geld)waarde, dit door de inzet van de vrijwilligersuren te 
waarderen op WML (wettelijk minimum loon). Samen met de formele jaarkosten telt dat op tot een 
'populaire' jaarbegroting, waarvan de investering in vrijwilligersuren minimaal 40% is, soms meer. 
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Wat is een 

buurtwerkkamer: 

wat het doet en 

hoe het werkt?   
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1A. Ons DNA: wie we zijn 
 
Een buurtwerkkamer is een krachtig concept in een kwetsbare buurt met als doel het 'activeren van 
kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat bewoners trots zijn op wat 
ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving'.  
 
Net als ieder mens is ook elke buurtwerkkamer uniek, bij elke buurt past een eigen buurtwerkkamer. 
Maar net als bij ieder mens hebben de buurtwerkkamers samen iets met elkaar gemeen: ons DNA.  
 
Ons DNA bekeken met het 'blote oog' - samengevat  
 

(1) Een buurtwerkkamer is van en werkt vanuit kwetsbare bewoners met als belangrijke bouwsteen: 
'iedereen kan iets wat een ander niet kan'. Met als vertrekpunt 'het talent is leidend boven het 
probleem', waar nodig helpen bewoners elkaar om eerst 'uit de knel' te komen met wat er 
persoonlijk speelt. Hoofddoel is steeds de persoonlijke groei van de deelnemende bewoners. 
Altijd op basis van wederkerigheid, 'iedereen die in de buurtwerkkamer iets ontvangt, geeft ook 
iets terug'. 
 

(2) In de buurtwerkkamer vinden activiteiten en diensten plaats: altijd op basis van vrijwilligheid en 
iedereen is altijd welkom, zonder onderscheid op welke grond dan ook. Alles energiegericht, dus 
alleen datgene doen waarin bewoners zélf energie willen steken, vanuit de filosofie dat actief 
worden betekent 'trots kunnen zijn' op wie je bent. Alleen eerst even je verhaal vertellen en een 
kop koffie drinken kan ook: iedereen telt mee en mag er zijn, is de moeite waard.  
 

(3) Bewoners zijn eigenaar van de buurtwerkkamer: iedere vrijwilliger die een verantwoordelijkheid 
draagt ontvangt een sleutel en alle actieve vrijwilligers, betrokken professionals en financiers zijn 
er gedeeld eigenaar, waarbij de bewonersvereniging en de financiers samen gedeeld 
opdrachtgever zijn voor de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie.  
 

(4) Altijd gericht op werk - als iemand dat wil, steeds op basis van wat iemand kan, vooral gericht op 
vrijwilligerswerk. Als iemand meer wil ook gericht op betaald werk, mogelijk in een 
perspectiefbaan vanwege de beperkte loonwaarde, steeds met een optimale professionele 
ondersteuning. 

 
 

   

Als je bij een buurtwerkkamer naar binnen kijkt, is ons DNA niet direct zichtbaar. Dat kun je bij ons alleen 
ontdekken door binnen in gesprek te gaan met deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Het DNA van de 
buurtwerkkamer zit namelijk in hoe al deze bewoners samen zijn en samen iets doen en ondernemen.   
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Ons DNA onder een 'vergrootglas' - de details 
 
1. Vanuit kwetsbare bewoners  
 
1A. Iedereen kan iets wat een ander niet kan 
Dé belangrijkste bouwsteen van een willekeurige buurtwerkkamer is het uitgangspunt dat 'ieder mens 
iets kan wat een ander niet kan'. Alle diensten en activiteiten dragen dit leidende principe met zich mee. 
Iedereen actief in en met de buurtwerkkamer straalt dat uit, zoekt dat op, is er nieuwsgierig naar.  
 
1B. Talent leidend boven probleem 
In een buurtwerkkamer is het vertrekpunt altijd het talent van de bewoner die zich meldt.  
½ŜƭŦǎ ŀƭǎ ŘŜ ƛƴǎǘŜŜƪ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŜŜǊǎǘŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ƳŜǘ ŘŜ ōǳǳǊǘǿŜǊƪƪŀƳŜǊ ŜŜƴ ΨǇǊƻōƭŜŜƳΩ ƛǎ όŜŜƴzaamheid, 
schulden/armoede, gezondheid etc.), zal ς al dan niet ná het succesvol adresseren van dit probleem ς de 
ǾǊŀŀƎ ȊƛƧƴΥ άŜƴ ǿŀŀǊ ōŜƴ ƧƛƧ ƎƻŜŘ ƛƴ Ŝƴ ǿƛƭκƪǳƴ ƧŜ Řŀǘ Ǿŀƴǳƛǘ ŘŜ ōǳǳǊǘǿŜǊƪƪŀƳŜǊ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊŜƴΚέ  
 
1C. Eerst 'uit de knel' 
In de buurtwerkkamer kunnen bewoners samen iets doen en tegelijkertijd elkaar helpen om waar nodig 
eerst 'uit de knel' te komen met wat er persoonlijk speelt. Een belangrijke eerste vraag is dan vaak 'waar 
kunnen we u mee helpen?' Dat is belangrijk omdat een bewoner pas echt goed iets kan doen en leren als 
hij of zij voldoende vrij is van hinderlijke zorgen over bijv. een problematische schuld, een probleem met 
de buren of moeilijkheden met het zelf kunnen doen van boodschappen of verzorgen van de woning. 
 
1D. Persoonlijke groei 
Het hoofddoel van de buurtwerkkamer is persoonlijke groei van de deelnemende bewoners uit de wijk 
ǿŀŀǊ ŘŜ ōǳǳǊǘǿŜǊƪƪŀƳŜǊ ȊƛŎƘ ōŜǾƛƴŘǘΦ 5ŜȊŜ ƎǊƻŜƛ ǾŀǊƛŜŜǊǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ΨƻǾŜǊǿƛƴƴŜƴΩ Ǿŀƴ ƎŜǾƻŜƭŜƴǎ Ǿŀƴ 
eenzaamheid tot het vinden van een (betaalde) baan en alles wat zich daar tussenin bevindt.  
Al het aanbod aan diensten en activiteiten dat in en vanuit de buurtwerkkamer ontstaat en wordt 
aangeboden draagt deze inzet op persoonlijke groei met zich mee. 
 
1E. Wederkerigheid 
In het verlengde van alle vorige punten ligt het principe besloten dat iedereen die iets in de 
buurtwerkkamer ontvangt, ook iets teruggeeft. In welke vorm dan ook. Dit wordt nooit dwingend 
opgelegd, maar er wordt wel in variërende intensiteit op gestuurd.  
 
1F. Iedereen is de moeite waard 
De basis voor het eerste contact in de buurtwerkkamer is dat iedereen mee telt, er mag zijn, de moeite 
waard is, ongeacht hoe klein of groot je woont, of je wel of geen (top)baan hebt en of je wel of niet iets 
kan doen. Alleen eerst even je verhaal vertellen en een kop koffie drinken kan ook.  
 
2. Over de activiteiten en diensten 
 
2A. Vrijwilligheid 
Alle diensten en activiteiten die vanuit de buurtwerkkamer worden aangeboden zijn op basis van 
vrijwilligheid. Voor de inzet bij diensten en activiteiten ontvangt de aanbieder geen geldelijke beloning 
ánders dan een mogelijke bijdrage ter compensatie van de gemaakte kosten. Denk aan ingrediënten voor 
de maaltijd of materiaalkosten bij klusjes of handvaardigheid. Dat voorkomt 'scheve gezichten' en 
oneigenlijke discussies over wat wel of niet een billijke betaling is voor wat iemand doet.  
 
2B. Iedereen is altijd welkom 
Diensten en activiteiten staan altijd open voor een ieder die daarin geïnteresseerd is: 'iedereen is altijd 
welkom'. Er wordt geen onderscheid gemaakt op welke grond dan ook. De buurtwerkkamer kan dan ook 
niet exclusief door één persoon of één groep gebruikt worden en het aanbod heeft daarmee nooit een 
besloten karakter. Ook niet gedurende een deel van de dag. Dit omdat iedereen even veel recht heeft om 
te kunnen groeien met en vanuit de buurtwerkkamer (er dus gebruik van te maken), omdat niemand 
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méér waard of nodig is of belangrijker dan een ander en omdat bewoners juist elkaar kunnen steunen, 
van elkaar kunnen leren en méér kunnen als ze open staan voor elkaar. 
 
2C. Energiegericht 
Buurtwerkkamers zijn energiegericht. Dat betekent dat alleen díe activiteiten en diensten plaatsvinden 
waarin bewoners zélf energie willen steken. Dit betekent dus ook dat op voorhand niet wordt bepaald 
welk aanbod aan diensten en activiteiten er vanuit de buurtwerkkamer ontstaat (aanbodgericht). Of dat 
eerst vraaggericht wordt uitgezocht wat bewoners willen (bijvoorbeeld door enquêtes uit te zetten of 
interviews te houden) omdat wat bewoners wíllen niet hetzelfde is aan wat bewoners daadwerkelijk gaan 
dóen. De energie van direct betrokkenen is bepalend en wordt niet gestuurd vanuit de professionele 
ondersteuners en/of de financiële partners. 
 
2D. Actief zijn is 'trots kunnen zijn' 
In een buurtwerkkamer is actief zijn of worden een belangrijk thema. Actief in werk - onbetaald of betaald 
(vrijwilligerswerk is ook werk, nuttig werk) - kan heel belangrijk zijn om je als bewoner deel te kunnen 
voelen van de buurt, van de samenleving en ook om 'trots te kunnen zijn' op wie je bent. Dat is een extra 
ǊŜŘŜƴ ƻƳ ŀŀƴ ŀƭƭŜ ōŜǿƻƴŜǊǎ ƛƴ ŘŜ ōǳǳǊǘǿŜǊƪƪŀƳŜǊ ŀƭǘƛƧŘ ǘŜ ǾǊŀƎŜƴΥ έǿŀǘ ǿƛƭ jij Ǝŀŀƴ ŘƻŜƴΚέ  
 
3. In eigenaarschap  
 
3A. Ruime uitgifte sleutels 
Iedere vrijwillliger die zich belangeloos inzet voor de buurtwerkkamer én daarin een verantwoordelijkheid 
draagt krijgt indien hij of zij dat wil de sleutel van de buurtwerkkamer.  
De sleutel versterkt het gevoel van eigenaarschap, bevestigt en versterkt ook het gevoel dat bewoners 
zelf verantwoordelijkheid dragen en laat zien aan de vrijwilliger dat er vertrouwen is.  
 
3B. Gedeeld eigenaarschap 
In een buurtwerkkamer zijn alle leden van de Buurtwerkkamer Coöperatie in gelijke mate eigenaar. Leden 
zijn actieve vrijwilligers, betrokken professionals, financiers en anderen die daartoe door de 
Buurtwerkkamer Coöperatie zijn uitgenodigd. Lidmaatschap is niet verplicht, maar wel bepalend voor de 
mate waarin betrokkenen daadwerkelijk eigenaar zijn en via ς in ieder geval ς de Algemene 
Ledenvergadering het recht tot initiatief én stemmen hebben. Dit omvat álle denkbare (beleidsmatige) 
beslissingen die de Buurtwerkkamer Coöperatie als economische vereniging neemt. Eigenaarschap wordt 
op drie manieren verworven, namelijk door  
(1) de inzet van bewoners en betrokkenen met een minimum aan vrijwillige uren,  
(2) betaalde inzet van professionals in opdracht van de Buurtwerkkamer Coöperatie en  
(3) het verstrekken van een financiële bijdrage.  
aŜǘ ŀƴŘŜǊŜ ǿƻƻǊŘŜƴΥ ŘŜ ǳǊŜƴ Ŝƴ ǾǊƛƧǿƛƭƭƛƎŜ ƛƴȊŜǘ Ǿŀƴ ōŜǿƻƴŜǊǎ ǿŜƎŜƴ ƴŜǘ Ȋƻ ȊǿŀŀǊ ŀƭǎ ŘŜ ŜǳǊƻΩǎ Ǿŀƴ 
financiële partners en de betaalde inzet door professionals. 
 
3C. Bewonersvereniging 
Een buurtwerkkamer wordt altijd ondersteund door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
bewonersvereniging uit de wijk waar de buurtwerkkamer is gevestigd. Deze bewonersvereniging vervult 
in ieder geval twee rollen, namelijk  
(1) het opdrachtgeverschap naar de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie en  
(2) het bewaken van de opgaven en doelen zoals die met de Buurtwerkamer Coöperatie én de financiële 
partners zijn overeengekomen. 
 
3D. Gedeeld opdrachtgeverschap 
In opdracht van zowel de bewonersvereniging áls de financiële partners is de Buurtwerkkamer Coöperatie 
verantwoordelijk voor het ondersteunend coördineren van de buurtwerkkamer. Ook hierin tellen de uren 
en euro's van de opdrachtgevers even 'zwaar', zo lang dit niet strijdig is met het energiegerichte werken 
van en bij de buurtwerkkamer. Uiteindelijk hebben de deelnemers, de bewoners die gebruik maken van 
de buurtwerkkamer, het laatste woord! Het gaat namelijk om hen.  
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3E. Lidmaatschap van de bewonersvereniging 
Deelnemers en gebruikers van een buurtwerkkamer worden altijd ς na een aantal bezoeken of deelnames 
- ƭƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜǿƻƴŜǊǎǾŜǊŜƴƛƎƛƴƎΦ YƻǎǘŜƴ ƘƛŜǊǾŀƴ ōŜŘǊŀƎŜƴ ƛƴ ōŜƎƛƴǎŜƭ ϵм ǇŜǊ ƧŀŀǊ όƻŦ ŜŜƴ ǾŜǊƎŜƭƛƧƪōŀŀǊ 
bedrag vastgesteld door de bewonersvereniging). Lidmaatschap is om meerdere redenen belangrijk:  
(1) het maakt dat de deelnemers/gebruikers van een buurtwerkkamer voelen dat hun aanwezigheid bij en 
bijdrage aan de buurtwerkkamer daadwerkelijk ergens toe leidt en niet vrijblijvend is;  
(2) het maakt inzichtelijk wat de buurtwerkkamer doet en wat het bereik is en;  
(3) omdat alle deelnemers/gebruikers, via het lidmaatschap, daadwerkelijk eigenaar zijn van de vereniging 
zijn ze in staat de sociale agenda van de wijk zelf te bepalen én uit te voeren. 
 
3F. Iedereen betaalt en deelt mee 
De buurtwerkkamer heeft een meerwaarde voor allerlei instanties actief in diverse leefgebieden, zoals 
wonen, werken, zorg en welzijn. Daarom is de financiering van een buurtwerkkamer altijd een zaak van 
zowel woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars, als ook van gemeenten.  
De investering in euro's en uren wordt zichtbaar in het regelmatig/jaarlijks 'symbolisch' ondertekenen van 
de gezamenlijke afspraken. Dit gebeurt door zowel degenen die met de uren investeren (de 
bewoners/vrijwilligers en namens hen de bewonersverenigingen die aangesloten zijn bij de 
buurtwerkkamers) als ook degenen die investeren met euro's (de financiers).  
 
4. Gericht op werk - onbetaald vrijwilligerswerk en betaald werk  
 
4A. Optimale professionele ondersteuning 
Alle buurtwerkkamers kennen in beginsel dezelfde opbouw als het gaat om betaalde ondersteuning. Er is 
een teamcoördinator die parttime (voor ca. 16 tot 24 uur per week) betaald verantwoordelijk is voor de 
ondersteunende coördinatie van de buurtwerkkamer. Dit is een functie op HBO werk- en denkniveau. De 
teamcoördinator wordt altijd ondersteund door een assistent teamcoördinator, bij voorkeur voor 32 uur 
per week (mogelijk ook in een duobaan). Deze assistent teamcoördinator wordt samen - met hulp van de 
gemeente - ƎŜǿƻǊǾŜƴ ƻƴŘŜǊ ƪŀƴŘƛŘŀǘŜƴ ƛƴ ŘŜ ƭŀƴƎŘǳǊƛƎŜ ōƛƧǎǘŀƴŘ ƳŜǘ ŜŜƴ ΨƎǊƻǘŜ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘƻǘ ŘŜ 
ŀǊōŜƛŘǎƳŀǊƪǘΩΦ 5ŜȊŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴǘ-functie is een perspectiefbaan waarbij kandidaten ς gebruikmakend van 
bestaande wet- en regelgeving op lokaal en nationaal niveau ς worden betaald naar rato van hun 
productiviteit (meestal tussen de 50 en 80% loonwaarde), zowel in een tijdelijk dienstverband als ook 
voor onbepaalde tijd. Teamcoördinator en assistent zorgen samen voor de optimale professionele 
ondersteuning van bewoners/vrijwilligers en deelnemers/gebruikers. Optimaal, omdat als het in uren 
meer zou zijn de bewoners te weinig ruimte ervaren om het zelf te doen. Ook optimaal, omdat als het in 
uren minder zou zijn juist de groep van kwetsbare bewoners te veel drempels moeten nemen om de 
buurtwerkkamer zelf te kunnen beheren. 
 
4B. Werken vanuit wat iemand wel kan 
Daarnaast zijn er per buurtwerkkamer ook meerdere kandidaten betaald actief die vallen onder het 
'doelgroepregister'. Dit zijn vooral mensen die - binnen de Participatiewet - kunnen werken met een 
beperkte loonwaarde  (meestal tussen 30 en 80%) of alleen met gerichte werkbegeleiding. Dit geldt ook 
voor mensen met bijvoorbeeld een WSW-indicatie - voorheen de Sociale Werkvoorziening ς of een 
Wajong-uitkering. De buurtwerkkamers werken heel bewust met dergelijke kandidaten omdat de ervaring 
leert dat zij elders ς in de reguliere arbeidsmarkt ς ǾŜŜƭŀƭ ŦŜƛǘŜƭƛƧƪ ȊƛƧƴ ΨŀŦƎŜǎŎƘǊŜǾŜƴ Ŝƴ ƴƛŜǘ όƳŜŜǊύ ŀŀƴ ŘŜ 
bak komen. Omdat buurtwerkkamers altijd kijken naar wat mensen wél nog kunnen, is besloten daar 
waar en wanneer mogelijk ook altijd ruimte en uitvoering aan te geven. 
 
4C. Ruimte voor perspectief op (betaald) werk 
Ten slotte wil de buurtwerkkamer een plek zijn waar iedereen werkervaring kan opdoen, een stage kan 
invullen of kan proeven aan wat het werken in een buurtruimte met en voor bewoners kan betekenen. 
Dat is vooral gericht op onbetaald vrijwilligerswerk. Als iemand meer wil en kan dan is het ook gericht op 
betaald werk, mogelijk in een perspectiefbaan vanwege de beperkte loonwaarde, al dan niet bij de 
buurtwerkkamer zelf, steeds met een optimale professionele ondersteuning. 
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1B. Een dag in de buurtwerkkamer: wat je ziet 
 

Het pand, de bewoners, de vrijwilligers en deelnemers 
Bij de start van de buurtwerkkamer is er enkel een lege ruimte. Deze ruimte wordt door de bewoners zelf 
klaargemaakt voor gebruik (schilderen, vloertje erin, schoonmaken etc.). Daarna gaan zij zelf op zoek naar 
meubilair om het pand verder in te richten. Meestal gaat men daarvoor naar de kringloop en haalt men 
spulletjes op in de buurt. Dit zorgt ervoor dat de ruimte vanaf dag één ook daadwerkelijk van de 
bewoners is. 
Het gros van de mensen dat actief is binnen de buurtwerkkamer en er gebruikmaakt van diensten en 
deelnemen aan activiteiten heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en neemt niet of te weinig deel 
aan het maatschappelijk verkeer. Al dan niet gestapelde problematiek als eenzaamheid, langdurige 
werkloosheid, armoede en/of schulden, opvoedproblemen, slechte fysieke en mentale gezondheid, 
slechte beheersing van de Nederlandse taal, laag verstandelijke beperking, onbekendheid met het 
ΨǎȅǎǘŜŜƳΩ ǿŀŀǊƛƴ Ǿŀƴ ŀƭƭŜǎ Ǿŀƴ ōǳǊƎŜǊǎ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǿŀŎƘǘ Ŝƴ ƭŜŜŦǘƛƧŘ ȊƛƧƴ Ǿŀŀƪ ŘŜ ƻƻǊȊŀŀƪ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ ƎǊƻǘŜ 
afstand tot de arbeidsmarkt én van een lage of zelfs afwezige deelname aan het socicaalmaatschappelijke 
verkeer.  
 
Hoe komen we aan de bewoners? 
Bewoners, vrijwilligers en deelnemers komen letterlijk vanuit alle richtingen. Om te beginnen levert Werk 
& Inkomen (de Sociale Dienst) kandidaten aan met zoŀƭǎ Řŀǘ ƘŜŜǘ άŜŜƴ ǊǳƎȊŀƪƧŜέΦ  5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ǾŜǊǿƛƧȊŜƴ ŘŜ 
woningcorporaties via hun mensen in de wijk (sociaal beheerders, wijkmeesters etc.) huurders naar de 
buurtwerkkamers. Maar verreweg het grootste deel van de bewoners, vrijwilligers en deelnemers komt 
vanuit de wijk zelf. Zodra de ruimte beschikbaar is gaat de projectcoach van de Buurtwerkcoöperatie 
actief, zichtbaar en uitnodigend de wijk in en werft de eerste kerngroep. In de regel maakt hij of zij dan 
ook gebruik van het bestaande en al actieve netwerk van andere betrokken partners (gemeente, 
opbouwwerk, kerk, moskee, voedselbank, schuldhulp, woningcorporatie, etc.). 
 
Wat doen bewoners en hoe ziet een gemiddelde dag er uit? 
Bewoners wordt bij de kennismaking één vraag gesteld. Waar ben je goed in en wat je vind je leuk om te 
doen? Dat vormt de basis en is de ruggengraat van de buurtwerkkamer. Op voorhand is nooit duidelijk 
wat bewoners op deze vraag antwoorden, maar meestal ontstaan er diensten en activiteiten als; 
formulierenbrigades, kook- en eetgroepen, klussen- en tuindiensten, Nederlandse conversatielessen, 
computervaardigheidstrainingen, sociale activiteiten waarin ontmoeting centraal staat, huiswerkgroepen 
en schuldhulptoeleiding. Dit alles voor en door vrijwilligers en meestal op basis van 
ervaringsdeskundigheid. 
Een willekeurige doordeweekse dag: om 09.00 uur opent de assistent teamcoördinator de 
buurtwerkkamer, zet koffie en luistert naar de berichten op het antwoordapparaat. Allerlei bewoners en 
instanties hebben ingesproken met vragen en mededelƛƴƎŜƴΦ άYŀƴ ƛƪ ƭŀƴƎǎƪƻƳŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ ōǊƛŜŦΣ ƘŜǘ Ǝŀŀǘ 
niet goed met me, ik kan niet komen naar de Nederlandse les vandaag, we hebben een nieuwe kandidaat 
ǾƻƻǊ ƧǳƭƭƛŜΣ ƪǳƴƴŜƴ ƧǳƭƭƛŜ ŜŜƴ ƪƭǳǎƧŜ ŘƻŜƴ ƻǇ Řŀǘ Ŝƴ Řŀǘ ŀŘǊŜǎ ŜǘŎΦ ŜǘŎΦέ 
Daarna druppelen de eerste bewoners binnen. De conversatieles Nederlands wordt voorbereid en de 
formulierenbrigades ontvangen hun eerste klanten. De klusjesman informeert naar de klussen die hij die 
dag heeft. In de loop van de ochtend loopt de teamcoördinator binnen en gaat in gesprek met de actieve 
vrijwilligers. Zijn of haar hulp is even nodig; twee vrijwilligers zitten niet op één lijn en hebben advies 
nodig, er moet even gebeld worden met Werk & Inkomen want we krijgen een klant niet te pakken, de 
printer is weer stuk, er is een bewoner met een goed idee, maar kop en staart ontbreken nog, de 
projectcoach heeft gebeld en wil graag een overleg met de andere buurtwerkkamers inplannen etc. etc. 
Door de dag heen zien we vervolgens dat bewoners en deelnemers op meerdere niveaus actief zijn. Zo 
gebeurt het dat een bewoner vóór de conversatielessen eerst met een brief binnenloopt bij de 
formulierenbrigade. Dan wordt er snel even gebeld met de energieleverancier om te beloven dat er die 
dag nog betaald gaat worden of er wordt even doorgegeven aan de woningcorporatie dat meneer 
vergeten was dat de loodgieter langs zou komen en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.  
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Niet veel later wordt die zelfde brief in de conversatieles door de juf (uit de buurt) gebruikt als voorbeeld 
van waar mensen in de wijk tegenaan lopen (alleen met toestemming van de bewoner vanzelf).  
Na de conversatielessen is het tijd voor het babbel- en breiuur. Hieraan nemen wat oudere en 
vereenzaamde buurtbewoners deel, maar ook een aantal dames uit de conversatielessen. In dit uur 
spreken zij over wat hen bezighoudt in het leven, waar zij tegenaan lopen én maken zij al keuvelend de 
mooiste handwerkjes en soms zelfs verstellen zij kleding voor buurtbewoners. Vaak spraken de 
deelnemers voor hun deelname aan deze activiteit nauwelijks Nederlands en hadden nog nooit 
zelfstandig een handwerk in elkaar gezet.  
Andere deelnemers aan de conversatielessen gaan na de les met een andere klusser op bezoek bij een 
bewoner in de wijk met een lekkage in de badkamer of een tuin die dreigt te overwoekeren. Niet zelden is 
dat een bewoner die nog diezelfde avond voor de buurt kookt vanuit de buurtwerkkamer. Of later die dag 
geeft hij of zij bijles aan kinderen uit de buurt die daarvoor bij hun eigen ouders niet terecht kunnen. 
 
Werk, Zorg, Participatie, Dagbesteding, Armoedebestrijding, Sociaal Vangnet & Mantelzorg 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat mensen in en vanuit de buurtwerkkamers zoal doen en 
organiseren. Centraal staat de gedachte dat iedereen iets kan en wil en talenten en vaardigheden heeft 
waar anderen echt iets aan hebben. Een Afrikaanse man van 40 afkomstig uit oorlogsgebied wil graag zijn 
Nederlands oefenen en snapt de brieven niet die hij krijgt. Daarmee wordt hij in de buurtwerkkamer door 
andere bewoners geholpen. Dit zijn vaak oudere bewoners die met pensioen zijn of die op hun 55ste hun 
baan als boekhouder of leraar zijn kwijtgeraakt of mensen die slecht ter been zijn als gevolg van een 
slechte gezondheid. Zij helpen de Afrikaanse man van 40 graag, want door de hulp die krijgt houdt hij zich 
ǎǘŀŀƴŘŜ ōƛƴƴŜƴ ƘŜǘ bŜŘŜǊƭŀƴŘǎŜ ΨǎȅǎǘŜŜƳΩ Ŝƴ ƪǊƛƧƎǘ ƘƛƧ ǎǘŜŜŘǎ ƳŜŜǊ ȊŜƭŦǾŜǊǘǊƻǳǿŜƴΦ !ƭǎ Řŀƴƪ ǾƻƻǊ ŘŜ ƘǳƭǇ 
die hij krijgt besluit hij klusjes te gaan doen voor de anderen in de buurt, voor de mensen die hem met zijn 
sollicitatiebrieven helpen. Want zo gaat dat, door zijn werk als vrijwillig klusjesman voor de 
buurtwerkkamer durft hij ineens wél naar het uitzendbureau te gaan. De eerste keer gaat een andere 
vrijwilliger nog mee om hem gerust stellen, maar al snel gaat hij alleen en neemt hij andere Afrikanen 
mee naar de buurtwerkkamer.  
Diezelfde vrijwilliger die met de Afrikaanse man meeging, gaat ook mee met kwetsbare bewoners naar 
het gezondheidscentrum of naar de apotheek. Soms met een oudere vereenzaamde dame, maar ook wel 
met een alleenstaande moeder van vijf kinderen die door de bomen het bos even niet meer ziet. Maar 
ŘƛŜȊŜƭŦŘŜ ŀƭƭŜŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ƳƻŜŘŜǊ ǾŜǊȊƻǊƎǘ ŘŜ ŘŀƎ ŜǊƴŀ ƘŜǘ ΨƻƴǘōƛƧǘŎŀŦŞΩ ǾƻƻǊ ŀƴŘŜǊŜ ƳƻŜŘŜǊǎ Ŝƴ ǾŀŘŜǊǎ ǳƛǘ 
de wijk die elkaar voorheen op het schoolplein zagen. En de meesten van hen nemen regelmatig een brief 
mee omdat ze geen idee hebben van wat de gemeente, woningcorporatie, zorgverzekeraar of 
telecomaanbieder nu weer van hen nodig heeft. 
 
Geen enkele dienst of activiteit van de buurtwerkkamer staat daarom op zichzelf. Alle ΨŘƻƳŜƛƴŜƴΩ ǳƛǘ ƘŜǘ 
sociaalmaatschappelijke middenveld komen er aan bod. Het is Werk, omdat mensen langzaam toe 
kunnen groeien naar vrijwillig of betaald werk. Het is Zorg, omdat mensen die vereenzamen, slecht ter 
been zijn en geen netwerk hebben er terecht kunnen voor vrijwillige hulp en ondersteuning vanuit de 
buurt. Het is Participatie, omdat mensen die hun weg in onze veeleisende maatschappij niet of maar 
moeilijk kunnen vinden op drempelloze wijze deel kunnen aan iedere vorm van intermenselijk verkeer. 
Het is Dagbesteding, omdat kwetsbare bewoners de hele dag door voor een kopje en een praatje 
ōƛƴƴŜƴƭƻǇŜƴ Ŝƴ Ǿŀŀƪ ŀƭǎ ΨŘŀƴƪΩ ƛƴ ŘŜ ōǳǳǊǘ ȊǿŜǊŦǾǳƛƭ Ǝŀŀƴ ΨǇǊƛƪƪŜƴΩ ƻŦ ŘŜ ƪŜǳƪŜƴ ŜǾŜƴ ǎŎƘƻƻƴƳŀƪŜƴΦ IŜǘ 
is Armoedebestrijding, omdat bewoners met hun brieven en dreigende schulden bij de buurtwerkkamer 
binnenlopen en nog net op tijd worden behoed voor schadelijke, beschadigende, kostbare en langdurig 
trajecten waar niemand op zit te wachten. Het is Woonmaatschappelijk werk (woonbegeleiding, zoals 
omschreven in de Woningwet), omdat bewoners worden geholpen in het opnieuw weer op tijd betalen 
van de huur, het op een goede manier aanvragen van verzoeken bij de woningcorporatie en het goed 
schoonhouden van de huurwoning en soms ook de tuin. Maar het is bovenal het Sociale Vangnet en 
Mantelzorg voor een groeiende en niet altijd even zichtbare groep kwetsbare mensen die veel te weinig 
worden uitgedaagd en verleid gebruik te maken van hun talenten en vaardigheden. 
 
 
 



   
 

30 september 2019                                                 Buurtwerkkamers Aanpak Algemeen                                                       pagina 12 

Wat gebeurt er zoal in een buurtwerkkamer?  
Sommige activiteiten vinden altijd plaats in een buurtwerkkamer, zoals de inloop (met het 'babbeluur'), 
het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine klussen in de woning en de 'formulierenbrigade' 
waarin o.a. vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het beantwoorden van brieven en mails van instanties. 
Sommige activiteiten vinden soms even plaats en verdwijnen dan weer, om na enige tijd soms ook weer 
opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, een spellenavond of een kringloopwinkeltje. Op basis van de 
ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we wel een basis overzicht van activiteiten en diensten samen 
stellen, in te delen in een achttal type activiteiten en diensten, welke ook terug komen in de afspraken en 
de rapportages en verantwoordingen met de partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers. Het 
gaat om de volgende indeling van activiteiten en diensten:  
 

Type activiteiten en diensten 
 

Afzonderlijke activiteiten en diensten 

Sociale ontmoeting en verbinding 
 

Babbeluur en inloop 
Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé 
Wandelen en samen er op uit 
Spellenavond en bingo 
Empowermentgroepen 
Buurt- en burenfilosofie 

Sociale ontmoeting en activering Handwerken/naaiclub 
Dansen en yoga 
Fietslessen 
Ouderkindbegeleiding 
Kidsclub 
Kringloopwinkeltje 
Begeleiden nieuwe bewoners 

Klussen Kleine reparaties aan/om de woning 
Tuindienst en onderhoud binnentuinen 
Schoonmaken binnen- en buitenruimten 
Fietsherstelservice 

Computervaardigheid Oefenlessen computer 
Ondersteuning bij digitalisering 

Taalverwerving Nederlands Oefenen met praten 
Lezen en schrijven 
Huiswerkbegeleiding 

Formulieren Ondersteuning bij brieven/mails 
Samen op bezoek bij instanties 
Ondersteuning bij aanvragen e.d. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies Spreekuur schuldhulp 
Inzicht krijgen in betalingen 
Toeleiden naar schuldhulpverlening 
Bemiddeling biij huurachterstanden 

Toeleiden naar werk Ondersteuning bij opstellen CV 
Opstellen sollicitatiebrieven 
Samen kappen e.d. 
Begeleiden zelfstandige activiteit 
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1C. Schoon Schip: aanpak op schuldhulptoeleiding 
 

Problematische schulden 
Een groot deel van de deelnemers bij de buurtwerkkamer heeft te maken met problematische schulden. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan om schulden bij de belastingdienst, het niet kunnen betalen van energiekosten, 
huurachterstanden of vaak een combinatie van schulden. Het grootste deel bestaat vaak uit boetes en 
proceskosten van de schuldeisers. Schulden maken ziek, geven stress en mensen komen er niet meer uit, 
schamen zich en stoppen het liefst alles zo ver mogelijk weg. Bij de buurtwerkkamer is er de veilige ruimte 
waar je terecht kunt met jouw verhaal, want je bent er niet de enige. Je ontmoet er lotgenoten die weten 
hoe het voelt en hoe je er uit kunt komen.  

Schuldhulp toeleiding 
De schuldhulpverlening bij instanties gaat vaak in kantooruren, op afspraak en met medewerkers die een 
beperkte tijd beschikbaar hebben. Voor veel mensen met een problematische schuld is de stap naar de 
schuldhulpverlening dan te groot. De buurtwerkkamer is dan een fijne plek om een begin te maken met 
'uit je schuld komen'. Er is een huiselijke omgeving, waar je op elk moment met je vragen terecht kunt en 
er zijn lotgenoten die weten waar het bij schulden over gaat. Dit in combinatie met de andere activiteiten 
bij de buurtwerkkamers waar mensen bijvoorbeeld ook een netwerk kunnen opbouwen zodat ze er niet 
meer alleen voor staan en kunnen oefenen met de Nederlandse taal en het wegwijs worden op de 
computer. Zo is de buurtwerkkamer actief in de schuldhulptoeleiding, vaak als 'voorportaal' voor de 
schuldhulpverlening.  

Schoon Schip 
De schuldhulptoeleiding is bij de buurtwerkkamer professioneel georganiseerd in Schoon Schip. Deze 
aanpak bestaat uit het samen met ervaringsdeskundige en (deels) in de schuldhulpverlening opgeleide 
buurtbewoners (A) bespreekbaar maken van je schulden met ruimte voor het verhaal achter de schulden, 
(B) het inzicht verkrijgen in zowel je totale schuldenlast, als ook in wat je inkomsten en uitgaven zijn en 
daarmee ook wat je maximaal kan aflossen op de schulden en (C) het waar mogelijk samen aanpakken 
van de schulden, regelmatig als opstap naar de schuldhulpverlening met een minnelijk traject (afspraken 
over de schuldsanering met alle schuldeisers) of WNSP traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). 
In Amsterdam wordt Schoon Schip mede ondersteund door de Stichting van Schulden naar Kansen 
(onderdeel van zorgverzekeraar Nationale Nederlanden) en geëvalueerd door de Hogeschool van 
Amsterdam. 

Onze schuldenambassadeurs 
Dayenne Tempo en Cora Faber zijn twee 
van de tien gezichten in de landelijke 
campagne 'Kom uit je schuld', 
georganiseerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  
Dayenne is werkzaam als assistent 
teamcoördinator bij Casa Jepie Makandra 
en als projectmedewerker Schoon Schip 
c.q. als onze 'coördinator schuldhulp'.  
Cora is bij MultiBron één van de 
vrijwilligers. Beide stimuleren met een 
persoonlijk verhaal nu ook anderen om 
'uit je schuld' te komen.  

Kijk op de website van SZW en lees meer 
over hun ervaringen:  
https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-dayenne 
https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-cora 

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-dayenne
https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-cora
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In gesprek met instanties en bestuurders 
Beide schuldenambassadeurs Cora Faber en Dayenne Tempo delen hun persoonlijke verhaal niet alleen 
meer met lotgenoten bij de buurtwerkkamers, maar nu dus ook met instanties en bestuurders, zoals met 
staatsecretaris Tamara van Ark (SZW), de wethouders in Amsterdam en met Koningin Maxima.  

Tijdens een bijeenkomst van de landelijke campagne  
'Kom uit je schuld' in Rotterdam (27 mei 2019) zijn Cora en 
Dayenne in gesprek met o.a. staatsecretaris Tamara van Ark.   

   
 

 
De Amsterdamse wethouders Simone 
Kukenheim (D66, Zorg), Marjolein Moorman 
(PvdA, Armoede en inburgering), en Marieke 
Doorninck (GroenLinks, Duurzaamheid) 
kwamen op bezoek bij buurtwerkkamer 
Samen Sterk in Zuidoost (4 juni 2019) waar 
Mavis, Dayenne en Cora vertellen over de 
campagne 'Kom uit je Schuld' en hoe we dat 
bij de buurtwerkkamers doen, o.a. met de 
schuldhulptoeleiding in onze aanpak met 
Schoon Schip. 

Tijdens het landelijke congres 
'Kom uit je schuld' in Den Haag 
(9 september 2019) hebben de 
schuldenambassadeurs Cora 
en Dayenne een persoonlijk 
gesprek met Koningin Maxima 
en Tamara van Ark, 
staatsecretaris SZW. 
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1D. Onze methodiek  
 

 

Vinden, Omarmen, Verbinden, 

Ontdekken en Versterken 
 
In een buurtwerkkamer word je sterker, ontwikkel je jezelf, kun je groeien. Een buurtwerkkamer maakt de 
buurt of wijk waar die staat én de mensen die er wonen sterker, mooier en gezonder. Dat is het startpunt 
van iedere buurtwerkkamer. De buurtwerkkamer werkt op basis van 'al doende leren van elkaar' en 'eigen 
ŜǊǾŀǊƛƴƎŜƴϥΣ ƻƻƪ ǿŜƭ ΨŜǊǾŀǊƛƴƎŘŜǎƪǳƴŘƛƎƘŜƛŘΩ ƎŜƴƻŜƳŘΦ Lƴ ŘŜ ŜǊǾŀǊŜƴ ǇǊŀƪǘƛƧƪ - vanaf 2011 - hebben we 
als Buurtwerkkamer Coöperatie op die manier datgene wat werkt al werkende vastgelegd, ook de manier 
waarop we werken, ofwel onze 'methodiek'. Een 'methodiek' die uitgaat van het vinden, omarmen, 
verbinden, ontdekken en versterken (afgekort V.O.V.O.V.) van de bewoner die bij ons binnen komt (als 
bezoeker) en deel neemt (als deelnemer) of actief wordt (als vrijwilliger). Steeds vaker zien we dat zolang 
we deze methodiek volgen en toepassen we inderdaad in staat zijn deelnemers met elkaar te verbinden 
en henzelf te versterken in wat ze graag willen en goed kunnen.  
Deze V.O.V.O.V. methodiek gaat uit van de volgende vijf stappen: 
 
A. Vinden van de vraag en/of wens van de bewoner  
Een bewoner komt binnen in de buurtwerkkamer met een vraag en/of wens, soms is dat een gerichte 
vraag of wens en soms ook is deze (nog) niet altijd direct duidelijk maar wel latent aanwezig.  
Soms gaat het om (i) een hulpvraag over een lastige brief, een aanvraagformulier of een persoonlijke 
problematische schuld die urgent is. Soms is het (ii) een vraag naar gezelschap, naar contact met 
buurtgenoten en even aandacht voor de eigen situatie. En soms heeft de bewoner (iii) een vraag of hij of 
zij iets kan doen voor anderen in de buurt, waarbij soms iemand ook al een idee heeft wat hij of zij zelf 
graag wil doen. En soms gaat het om (iv) een wens om zijn of haar eigen leven te verbeteren, te 
ontdekken wat hij of zij graag wil, goed kan, waarin iemand zich kan ontwikkelen (denk aan beheersing 
van de Nederlandse taal of het gebruik van computers en mobiele telefoon), of gewoon de wens deel uit 
kunnen maken van een kleine gemeenschap van buren en met hen actief iets te doen voor en in de eigen 
buurt.  
 
Soms vinden bewoners ons, soms vinden we hen. Vaak via bewoners die al deelnemer of vrijwilliger zijn 
bij de buurtwerkkamer, maar toch ook vaak omdat we voortdurend bewoners uitnodigen eens binnen te 
komen kijken, even langs te lopen, even een kopje koffie of thee te drinken. Altijd door te laten zien dat 
we er voor iedereen zijn, iedereen altijd welkom is en dat wij vinden dat 'iedereen iets kan wat een ander 
niet kan'. Daarnaast worden bewoners ook naar de buurtwerkkamers doorverwezen, denk aan de sociale 
dienst, de wijk- en buurtteams van de gemeente en de woningcorporaties. 
 
B. De bewoner omarmen in een eigen en veilig thuis  
De bewoner komt eerst binnen als bezoeker. Het eerste wat we dan doen is hem of haar het gevoel geven 
van een eigen en veilig thuis. Soms wil iemand al wel zijn of haar vraag of wens direct kwijt, maar vaak 
ook wil iemand eerst even kennis maken, een kopje koffie of thee drinken. Na een praatje en als de 
bezoeker zich na één of enkele keren een beetje thuis voelt komt dan vaak wel de vraag of wens op tafel. 
We gaan dan samen met de bewoner na of die vraag bij of met ons kan worden beantwoord of hoe de 
wens bij of met ons als buurtwerkkamer vorm kan krijgen.  
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Meestal na een paar gesprekken noteren we dan alvast een paar gegevens van de bezoeker, zoals 
(voor)naam en straat woonadres en of iemand als deelnemer ook lid wil worden van de 
bewonersvereniging van de buurtwerkkamer en daarmee ook een beetje (sociaal) eigenaar wordt van de 
plek. Dat maakt dat iemand zich welkom voelt, deel wordt van een 'familie' ofwel een kleine 
(buren)gemeenschap, weet dat we hem of haar kennen, zo nodig kunnen bereiken en dat hij of zij ook ons 
Řŀƴ ŀƭ ŘƛǊŜŎǘ ǎǘŜǳƴǘΦ 5ƛǘ ŀƭƭŜǎ ƎŜōŜǳǊǘ ƻǇ ŜŜƴ ǿŀǊƳŜ Ŝƴ ΨƛƴǘŜǊƳŜƴǎŜƭƛƧƪŜΩ ƳŀƴƛŜǊ Ŝƴ ǾǊƛƧǿŜƭ ŀƭǘƛƧŘ Ǿŀƴǳƛt 
ΨŜǊǾŀǊƛƴƎǎŘŜǎƪǳƴŘƛƎƘŜƛŘΤ ƳŜƴǎŜƴ ƪǊƛƧƎŜƴ ŀƭǎ ƘŜǘ ǿŀǊŜ ƳŜǘŜŜƴ ƘŜǘ ƎŜǾƻŜƭ Řŀǘ Ƙǳƴ ǾŜǊƘŀŀƭ ǿƻǊŘǘ ŜǊ- en 
herkend en zeker niet veroordeeld. 
 
C. De bewoner verbinden met buurtgenoten en waar nodig met instanties  
Als een bewoner met een vraag binnen komt gaan we altijd eerst na hoe we zijn of haar vraag kunnen 
verbinden met één of meerdere buurtgenoten, dus met iemand die als vrijwilliger actief is met een 
activiteit of dienst in de buurtwerkkamer.  
(i) Bij een hulpvraag proberen we bijvoorbeeld de bewoner te verbinden met iemand uit de buurt die 
deze hulpvraag samen met de bewoner kan beantwoorden of oplossen. (ii) Als de bewoner gewoon even 
(eerst) gezellig met de buren op de koffie of thee wil verbinden we hem of haar met een babbeluur of 
lunchcafé in de buurtwerkkamer. (iii) Als iemand zelf iets wil organiseren en zich actief wil inzetten voor 
anderen gaan we na of dat met anderen kan die daar ook al op actief zijn in de buurtwerkkamer of geven 
we de ruimte aan de bewoner om mogelijk zelf een nieuwe activiteit of dienst te starten. (iv) En bij een 
wens gaan we met iemand na of er ook andere buurtgenoten zijn die daar iets mee willen en kunnen. Als 
dat niet zo is, gaan we op zoek naar een manier waarop de bewoner zelf met zijn of haar wens aan de slag 
kan - ook door hem of haar te verbinden met zichzelf.  
 
Niet altijd maar regelmatig is de vraag of wens van de bewoner niet alleen samen met buurtgenoten te 
beantwoorden, op te lossen of in te vullen. Sterker nog, vaak spelen instanties, zoals de gemeente, een 
uitkeringsinstantie, woningcorporatie, energieleverancier of zorgverzekeraar een (grote) rol. Bijvoorbeeld 
bij een aanvraag voor bijzondere bijstand, een lastige brief van de uitkeringsinstantie of zorgverzekeraar 
of bij een aanmaning in het geval van een huurschuld of een andere (dreigende) betalingsachterstand. In 
dat geval verbinden we direct met de betreffende instantie(s) - samen met de bewoner. Dat doen 
ervaringsdeskundige buurtgenoten, soms met enige ondersteuning van een medeweker of coach actief in 
de buurtwerkkamer. Dat lijkt een eenvoudige stap maar is voor veel kwetsbare bewoners vaak een 
enorme drempel, omdat ze de taal onvoldoende machtig zijn, de weg niet goed weten of de basis 
gegevens niet zelf goed genoeg op orde hebben of krijgen. Soms is de stap naar de instantie(s) een brug 
te ver omdat ze de instantie(s) niet of te weinig vertrouwen of het (nog) niet aandurven zelfstandig met 
die instantie(s) contact op te nemen. Instanties hebben vaak niet de ruimte om uitgebreid de tijd en de 
rust te nemen voor het met de bewoner uitpluizen van wat nodig is. Dat kan wel bij de buurtwerkkamer 
waar buurt-  vaak ook lotgenoten weten hoe dat te doen, vaak uit eigen ervaring. 
Zo verbinden we de deelnemers met elkaar in de eigen 'leefwereld' en waar nodig en mogelijk ook met 
instanties in de 'systeemwereld', ofwel het verbinden van leefwereld en systeemwereld.  
 
D. Ontdekken wat de bewoner zelf graag wil of kan doen  
Al direct in het verbinden van de bewoner met buurtgenoten en instanties gaan we na wat iemand zelf 
graag wil, al kan doen of in potentie zou kunnen doen. Als iemand met zijn of haar vraag al iets op weg is 
geholpen ontstaat vaak al snel de ruimte om aan de bewoner te vragen wat hij of zij terug zou willen doen 
voor de buurtwerkkamer. Bijna altijd willen bewoners dat ook graag. Dat is een menselijk iets, als iemand 
jou steunt wil je graag iets terug doen, iets terug geven. We vragen dan vooral naar wat iemand goed kan 
en dat kan van alles zijn, van koken tot fietsenbanden plakken, van een formulier invullen tot koffie of 
thee zetten. Dat al doende weg zelf ontdekken van de eigen talenten is heel belangrijk voor een 
kwetsbare bewoner om beetje bij beetje weer trots te gaan zijn op wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 
Daarmee verdwijnt vaak ook het schuldgevoel of de schaamte en ontstaat er ruimte om weer te denken 
in oplossingen. Dat herkennen en ontdekken van de eigen talenten kan juist heel goed door het te doen, 
het uit te proberen ofwel door actief te worden als vrijwilliger  in de buurtwerkkamer in een activiteit of 
met een dienst.  
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E. De bewoner versterken in zijn of haar eigen groei 
Vervolgens nodigen/dagen we een vrijwilliger bij de buurtwerkkamer uit of verleiden we hem of haar na 
te gaan waarin hij of zij verder wil groeien. Zo kan het zijn dat een vrijwilliger - al dan niet met anderen - 
verantwoordelijk wordt voor het volledig zélf organiseren van een activiteit of dienst. Iedere bewoner die 
bij ons een activiteit of dienst organiseert kan direct een sleutel van de ruimte krijgen en wordt daarmee 
één van onze sleutelvrijwilligers. Dat biedt alle ruimte aan deze bewoners om eigen talenten te 
ontdekken en verder te ontwikkelen en daarmee versterken we iemand in zijn of haar eigen groei. Alle 
deelnemers vragen we om enkele contactgegevens bij ons achter te laten en of ze lid willen worden van 
de bewonersvereniging bij de buurtwerkkamer.  
 
Enkele sleutelvrijwilligers vragen en stimuleren we ook om actief te worden als bestuursvrijwilligers van 
de bewonersvereniging. Soms ook doen sleutelvrijwilligers zo veel - bijvoorbeeld met meer dan twee 
dagen inzet per week - dat we bij uitzondering hen als meewerkend vrijwilliger een 
vrijwilligersvergoeding betalen. En als er ruimte voor is kunnen we enkele van hen ook betaald in dienst 
nemen als medewerker. Of het werk bij ons in de buurtwerkkamer is voor sommigen ook een opstap naar 
het volgen van een opleiding of leerwerktraject of naar betaald werk elders.  
 
Het versterken van deelnemers en vrijwilligers in de buurtwerkkamer gebeurt door hen zelf op basis van 
eigen ervaringsdeskundigheid, aangevuld met de coaching door de 'vakdeskundigheid' van de 
medewerkers. Waar nodig ook met de inzet van hele praktische gerichte trainingen ter plekke. 
 
Deze vijf stappen in de methodiek van vinden, omarmen, verbinden, ontdekken en versterken (VOVOV) 
zijn een manier van werken waarbij iedere deelnemer zelf eigenaar is van wat hij of zij wel of niet wil 
doen. In een figuur:  

Een manier van werken
Methodiekvan Vinden, Omarmen, Verbinden, Ontdekken en Versterken (V.O.V.O.V.)

Vinden
van jou als 

bewoner en 
jouw vraag 
en/of wens

Bezoeker

Omarmen
in een eigen, 

veilig en warme 
omgeving

Deelnemer

Lid van de 
bewoners-
vereniging

Verbinden
met 

buurtgenoten 
en/of instanties

Ontdekken
wat jij graag 
wilt en actief 
kunt doénen 

bereiken

Deelnemer

Vrijwilliger

Versterken
van jouw 

talenten en 
jouw groei

Deelnemer

Vrijwilliger

Sleutel-
vrijwilliger

Bestuurs-
vrijwilliger

Meewerkend 
vrijwilliger

Medewerker

Deelnemer
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