
Bu u rtWerkKa mer Coöperatie :

een netwerk van vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers zijn de sociaal eigenaar van de buurtwerkkamer: zij bepalen samen wat er gebeurt en

wie wanneer wat kan doen. Zo wordt elke buurtwerkkamer volledig gedraaíd en beheerd door een
grCIep vrijwilligers, grotendeels bewoners uit de buurt, ondersteund - alleen waar nodig - door de

BuurtWerkKamer Coöperatie. De meeste vrijwilligers zijn lid van de bewonersvereniging ter plekke.

Deze bewonersvereniging is namens alle bewoners en deelnemers - inclusief de groep vr'rjwilligers -
ook opdrachtgever voor de BuurtWerkKamer Coöperatie. Vrijwilligers z'rjn dus de 'kurk'waar de hele

organisatie en alle activiteiten en diensten op drijven (en draaien). ln die zin is een buurtwerkkamer

een unieke laagdrempelige voorziening in de buurt, voor, door en van bewoners/vrijwilligers zelf.

Het team bij een buurtwerkkamer: grotendeels met vriiwilligers
Op basis van de ervaringen met 9 buurtwerkkamers in Utrecht en Amsterdam vanaf 2011 kunnen we
een schatting maken van wat gemiddeld de inzet is van vrijwilligers en medewerkers, uitgewerkt in

de bijlage en samengevat in het volgende overzicht:
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slsutel van de ruimte en zelfstandig actief

Vïiiwilligers {aonder sleutel): samen aqtief
op activiteit of dienst

f Assistefit teamcoördinator: be$/oner met
beperkte toonwaarde ALS VRiJWlLLlGEfr

I Assistent tearncoórdinator: bewoner met
beperkte loonwaarde BEïÀAIO

ffi ïeamcoórdinator: professional met ken*is
en erv*ring ALS VRIJWILLIGER

I Tearncoördinator: professional met kennis
en ervaring BETAAL§

tOndersteuning: coach en org*nisatie, ict,
hrm en administratie AtS VRUWILLIGER

IOndersteuning: c*ach en orgànisatie, ict,
hrm en administratic BETAALD
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Orde grootte worden er in een buurtwerkkamer bijna 13.000 uren gernvesteerd om alle activiteiten
en diensten te organiseren voor de deelnemers (en bezoekers), omgerekend bijna 7,5 fte inzet per
jaar, waarvan círca 80% door vrijwilligers, ondersteund door 2A%inzetvan betaalde medewerkers.
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De betaalde werken deels ook mee - met extra uren - als vrijwilliger.



A
fuurtWerkKanerl

!geg,"&m

De bewonersverenigingvan een buurtwerkkamer: aen vriiwilligersorganisatie
De vrÍjwilligers zijn sociaal eigenaar. De betaalde medewerkers ondersteunend. De ondersteunende
diensten worden georganiseerd door de BuurtWerkKamer Coöperatie. Dit gebeurt in opdracht van
alle financiers (zoals gemeente en woningcorporaties) die investeren met eurors, als ook in opdracht
van de bewonersvereniging op elke buurtwerkkamer, namens alle vr'rjwilligers {en deelnemers) die
ínvesteren met uren. De bewonersvereniging is daarmee een vrÍjwilligersorganisatie met de volgende
functies en taken:

Vrijwilligers: altijd als wederdienst en heel soms met een vergoeding
Meestal komen bewoners langs bij een buurtwerkkamer met een {hulp)vraag over bijvoorbeeld een
lastige brief, aanvraagformulier of problematische schuld die urgent is. Soms is het een vraag naar
gezelschap, naar contact met buurtgenoten en even aandacht voor de eigen situatie. Bewoners die in
de buurtwerkkamer al (als vrijwilliger) actief zijn gaan met die (hulp)vragen aan de slag. Bewoners
vinden en helpen zo elkaar, veelal op basis van eigen ervaringen (als ervaringsdeskundige). Soms
vertrekt de bewoner die binnenkwam met de (hulplvraag nadat hij of zij is geholpen. lets terug doen
is geen verplichting. Regelmatig wil de bewoner wél graag iets terug doen, uit dank voor de hulp. Zo
worden de meeste vrijwilligers actief bij een buurtwerkkamer. Dat is niet vreemd, het zit in mensen
zelf .Zo worden we geboren: met empathie, invoelend en graag anderen willen helpen, vooral ook
iets terug willen geven als je zelf bent geholpen. Met een vr'ljwilligersvergoeding ga je die empathie
dírect in geld uitdrukken. Dat is niet mogelijk. Vandaar dat bij een buurtwerkkamer vr'rjwilligers in
príncipe géén vergoeding krijgen voor de vrijwilligersuren. Bovendien zijn er vaak zo veel vrijwílligers
actief dat dit een zodanige kostenpost zou zijn waar sommÍge financiers (spfitig genoeg) op afhaken.

Wel maken we een uitzondering voor de vrijwilliger die zich onderscheidt van andere 'reguliere'
vrijwilligers omdat hij of zij invulling geeft aan een behoefte die van wezenlijk belang is voor de
buurtwerkkamer (klussen, formulieren, schuldhulptoeleiding koken, taal, computervaardigheden) en
daar zoveeltijd en energie in steekt dat een vergoeding daarmee gerechtvaardigd is, namel'rjk als een
vrijwilliger minimaal 8 tot 16 uur per week gemiddeld actief is. Dan wordt er - als de begroting dat
toelaat - wel een vergoeding voor het vrijwilligerswerk aangeboden namelijk € 85,- per maand bij 8
uur per week actief (met uitzondering van januari en augustus - omdat dan vaak de buurtwerkkamer
beperkt open is) en € 170,- per maand bij 16 uur per week actief (conform het wettelíjk maximum
dat iemand als ng kan ontvangen bij een uitkering - d.d. 2019).

: een netwerk von vrijwilligersorganisoties

Het samen met de financiers geven van de opdracht aan de ondersteunende
BuurtWerkKamer Coöperatie voor coaching en coördinatie van het team,
administratie, ict, hrm, verantwoording en organisatíe van de fi

Vertegenwoordiger Spreekbuis zijn voor alle vríjwilligers en bewoners/deelnemers, ook in het
met de BuurtWerkKamer Coöperatie.

opkomen voor het belang van alle deelnemers en bezoekers bij activiteiten
en diensten zoals die worden georganiseerd bij de buurtwerkkamer, o.a.
richting financiers inclusief gemeente en woningcorporaties.
Het ophalen van de 'sociale agenda' in de buurt bij buurtbewoners, als het

om het samen met hen 'horen en zíen' van wat er nodig is in de buurt.
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Hoe vinden, omarmen en verbinden wij {met} onze vriiwilligers?

Samen met het team van medewerkers, bestuursleden en enkele vrijwilligers hebben we de voor ons

belangrijkste vragen besproken die altud terug keren in het werken met en organiseren van

vrijwilligers (d.d. 22 november 2019). Dit is hoe we er over denken:

lLl Wie kan er vrliwilligercwerk daen hij de buurtwerkkamer?
ledereenl Ook iemand met een 'rugzak'. Met een rugzak bedoelen we dan dat iemand 'last'

heeft van persoonlijke problemen die zwaar op de schouders drukken en hij of zij dan soms

niet de ruimte voelt om actief te zijn (met anderen). We gaan altijd wel na of iemand om kan

gaan met de verantwoordelijkheid van het (mede) organiseren van een activiteit of dienst en

of iemand zich wil en kan houden aan de afspraken die we met elkaar maken bij een

buurtwerkkamer.

(2) Kan ook iemand met een wlle rugzak vdjwilligerswerk doen bij de buurtwerkkamer?
Vaak wel, niet altijd: het is maatwerk. En het is een kans! Sterker nog juist voor iemand met
een volle rugzak kan vrijwilligerswerk regelmatig helpen om de'last'te verlichten, weer trots
te zijn op wat je wel kan. Dat kan ook het geval zijn voor iemand die thuisloos is. Belangrijk

hierin ís dat we de deelnemer zelf vragen of hij of zij het prettig vindt om ondanks zijn of haar

rugzak toch iets te doen bij ons, al is het maar met een klein klusje zoals het schoonmaken,

meehelpen met koken of even koffie schenken. Kortom, ga niet te snel voor de ander

denken, maar vraag er naar.

(3) fan íedereen olles?

Zeker niet. Kijk heel goed naar wat iemand wel of niet kan. We moeten soms iernand

beschermen in z'ljn of haar enthousiasme en voorkomen dat iemand over zijn of haar grenzen

gaat, te veel gaat helpen en mee gaat doen of te veel 'problemen van anderen' mee naar

huis gaat nemen.

l4l Hoe vinden wij de vrijwillígers?

De belangrijkste manier om vrijwilligers te vinden bij de buurtwerkkamer is door de meeste

deelnemers te vragen of ze iets terug willen doen (onze wederkerigheid). Deelnemers die bij

ons binnen komen met een hulpvraag en daarin worden geholpen voelen vaak zelf al de

behoefte om iets terug te doen, hoe klein ook. Aanvullend brengen we soms flyers rond in de

wijk waarin we bewoners vrag€n of ze iets willen doen in en voor de buurt en zo ja, dat ze

dat dan bij ons kunnen starten en direct een sleutel kunnen krijgen. Ook vinden/krijgen we

vrijwilligers 'doorverwezen' via de sociale dienst en/of de vrijwilligerscentrale én soms ook
gewoon via 'binnenlopers' die ons kennen of van ons gehoord hebben.

(5) Wat verloogt de drempel om vriJwilligercwerkte gaan doen bij de buurtwerkkamer?
Bewoners - of ze al wel of nog niet deelnemen aan een activiteit of gebruik maken van een

dienst bij de buurtwerkkamer - gaan vaak eerder actief worden als vrijwilliger als ze dat

samen kunnen doen, samen verantwoordelijk worden in plaats van als enige er voor staan.
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Wordt iemand eerder vrijwilliger als ie het hem of hoor direA vroogt?

Als iemand graag vrijwilliger wil worden - bijvoorbeeld om 'iets terug te kunnen doen' - dan

gaat hij of zij daar op een goed moment mee beginnen, soms al door eventjes iets schoon te

maken of te helpen bij het klaarzetten van tafels en stoelen. Zo geleidelijk aan wordt iemand

dan steeds actiever en steeds meer een vrijwilliger die soms ook een eigen activiteit of dienst
(mede) helpt organiseren. Tegelijkertijd vragen we in een persoonlijk gesprek deelnemers

ook actief naar wat ze leuk vinden, goed kunnen en misschien graag zouden willen doen bij

ons als vrijwilliger. Dat laatste kunnen we soms nog meer doen dan nu al bij ons gebeurt.

Hoe noemen we de vrijwílliger?

De naam 'vrijwilliger' doet bij ons vreemd aan, alsof je de vrijwilligheíd het belangrijkste víndt
(en is hetaald werk dan niet vrijwillig?). Liever vinden we hiervoor een beter passende naam.

l8l Wie ontwngt er bij ons een sleutel van de (voor)deur van de buurtwerkkomer?
ledereen die (mede) een activiteit of dienst organiseert. Hoe meer sleutels, des te beter!

Een maatschappeliik doel zonder winstoogmerk
Zowel de aangesloten bewonersverenigingen als ook de BuurtWerkKamer Coöperatie zelf hebben

allen een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk.

Het doelvan de bewonersverenigingen is volgens de statuten (artikel 4 lid 1): "het behartigen van

belangen van de bewoners (...) teneinde de leefbaarheid in die buurten structureel te verbeteren."

Dat doen ze door {artikel 5 lid 1): "het opzetten van een buurtwerkkamer". Als de vereniging wordt
opgeheven dan zal (artikel 31 lid 3): "een eventueel batig saldo (...) worden besteed ten behoeve van

een (...) instelling met een soortgelijke doelstelling vergelijkbaar als die van de vereniging".

ln de statuten van de BuurtWerkKamer Coöperatie (artikel 3 lid 1) staat ook een maatschappelijke

doelstelling zonder winstoogmerk opgenomen: "De vereniging heeft ten doel het met, voor en door
buurtbewoners en buurtondernemers in vooral de kwetsbare buurten ondersteunen en ontwikkelen

van buurtwerkkamers in zelfbeheer." Er is sprake van een Coöperatíe U.A. (met uitgesloten
persoonlijke aansprakelijkheid) ofwel een 'economische vereniging' omdat alleen dan zowel de

vrijwilligers (die geen loon of opdrachtvergoeding ontvangen) lid kunnen worden als ook de

ondersteunende (betaalde) medewerkers: we doen het samen. Als de Coöperatie zich moet opheffen
(in het geval we geen financiering meer vinden voor de activiteiten) beslist de Algemene Leden

Vergadering {ALV} waar een eventueel batig saldo aan moet worden uitgekeerd {artikel 31 lid 5}. Dat

zal er niet toe doen, want de reden voor het opheffen van de Coöperatie zal zijn dat de organisatie

nu juist geen batig saldo meer heeft. Zolang dat nog zo is gaan we door met de buurtwerkkamers.

De BuurtWerkKamer Coöperatie staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder SBI-code

88993, de code voor'Lokaal welzijnswerk' (KvK nummer 647441L61. Volgens de belastingdienst
(rapportage d.d. 18 september 2018) zijn wij als Coöperatie "vrijgesteld van omzetbelastíng" omdat
nagenoeg alle inkomsten "niet zijn belast met omzetbelasting (...) en zijn uitgekeerd in het kader van

het algemene belang"

Coöperatie : een newerk von vrijwilligersorganisoties
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Basisteam bu u rtwerkka mer

Elke buurtwerkkamer bestaat in de basis uit het volgende team (gemiddeld over de bestaande negen

buurtwerkkamers, actief in de afgelopen negen jaar, namelijk vanaf 20lU:

O,4,

Betaald
tte lYol

Onbetaald
Fte [%]

SleutelvrijwiÍligers: Onbetaald, 10 tot 30x met
vrijwilligers met een meestal zonder en gem. 250 uur/jaar
sleutel van de ruimte soms met vergoeding = 20x 250
en zelfstandie actief = 5.000 uren 2,89 fte t39%l
Vrijwilligers (zonder Onbetaald, 20 tot 40 met
sleutel): samen actief zonder vergoeding gem. 100 uurfiaar
op activiteit of dienst = 30x 150

= 4.500 uren 2,6 fte [35,1%1
Assistent Betaald, 32 uur/week, op
teamcoördinator: als medewerker in 48 wekenljaar: 3
bewoner met dienst bij Coöperatie = 1.536 uren 0,89 fte [12%]
beperkte loonwaarde +250 uur vrijwillig 0,14 fte Í!,9%al
Teamcoördinator: Betaald, 18 uur/week, op
professional met in opdracht van of 44 weken/jaar: 1

kennis en ervaring als medewerker in = 792 uren 0,46 fte 16,2%)
dienst bij Coöperatie +250 uur vrijwillig 0,14 fte 11,9%l

Ondersteuning: coach
en algemeen
(organisatie, ict, hrm
en administratie)

Betaald,
in opdracht van of
als medewerker in
dienst bij Coöperatie

4 uur coach en 4
uur alg./week op
44 weken/jaar:

= 352 uren
+150 uur vrijwillig

0,2 fte [2,7o/ol

0,09 fte 11,2%1

Totale team Betaald 2.580 uren 1,55 fte 120,9%1
Onbetaald 10.150 uren 5,86 fte l79,lo/ol

Totale team Totaal 12.830 uren 7,41fte [100%]
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ïeamlid lnzet in uren lnzet betaald of onbetaald in fte
{36 x 43 = L.7281en % van totaal


