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Samenvatting aanbod 2022 - 2025   

BuurtWerkKamer 360 in Woensel-West  
 

De BuurtWerkKamer is een krachtig en bewezen concept in een kwetsbare buurt met als doel  

'het activeren van kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat zij 

trots zijn op wat ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving'. 

Altijd in maatwerk: volledig toegesneden op het lokale netwerk en de context van de eigen buurt.  

 

De kracht en het succes van de BuurtWerkKamer zit in het samenspel van de volgende vier factoren:  

(i) gericht op de energie van bewoners die elkaar waar nodig helpen: ‘iedereen kan iets wat een 

ander niet kan’,  

(ii) drempelloos en iedereen is welkom: ‘knus en vertrouwd’,  

(iii) de bewoners zijn zelf de baas van de ruimte: ‘wie iets wil doen krijgt een sleutel van de 

voordeur’ en  

(iv) de kern is meedoen en zingeving, gericht op actief worden en werken aan je eigen talenten 

en ontwikkeling.  

 

Waar we graag naar toe willen in Woensel-West is: 

✓ het door ontwikkelen van nu nog veel ‘los’ georganiseerde activiteiten en groepen of 

organisaties in 360 naar een inclusieve en verbindende BuurtWerkKamer 360 waar ‘oude en 

nieuwe’ bewoners en bewonersinitiatieven en -groepen (nog meer) organisch samen komen 

en de diverse activiteiten elkaar gaan kunnen versterken én  

✓ hen gezamenlijk ‘eigenaar’ te maken en (nog meer) verantwoordelijk te laten zijn voor het 

(meer) gezamenlijk beheren en goed laten draaien van de buurtruimte zelf.  

Het aanbod bevat een aanvraag voor financiering voor 2022 tot en met 2025 (vier jaren): 

 

BuurtWerkKamer  360 in Woensel-West 2022 

 

2023 - 2024 – 2025 

per jaar 

Kosten   

Totaal € 118.776 € 125.388 

Financiering   

Buurtonderneming Woensel-West PM € 0 

Gemeente Eindhoven – Versterken Sociale Basis (1) € 50.000 € 50.000 

Uitkeringsinstantie werk en inkomen € 8.000 € 10.500 

Woningcorporatie Trudo € 36.000 € 36.000 

Woonstichting Thuis € 6.000 € 6.000  

Woningcorporatie Woonbedrijf SWS € 4.000 € 4.000 

Particuliere fondsen € 10.000 € 10.000 

Zorgverzekeraar Nationale Nederlanden € 4.000 € 8.000 

Overige (en eigen) inkomsten € 1.000 € 1.000 

Totaal € 119.000 € 125.500 

Noot: (1) Inzet BuurtWerkKamer 360 is vooral op thema ‘informele ondersteuning’ (100%). Daarnaast ook nadrukkelijk op 

‘armoede en schulden’ (80-100%), als ook op ‘ondersteunende diensten’ (50-80%). Verder toegelicht in de bijlage. 
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1. De bedoeling 
 

'Iedereen kan iets wat een ander niet kan.' Dat geeft vertrouwen, vooral voor als je het even niet ziet 

zitten, je niet begrepen voelt, er te veel alleen voor staat of vast loopt in het contact met instanties. 

Steun van een professional werkzaam bij een formele instantie is belangrijk, maar vaak werkt het pas 

goed als er ook steun is van een 'ervaringsdeskundige buurt- of lotgenoot' die weet hoe jij je voelt. 

'Gemeenschapskracht bundelen in een eigen buurtruimte vanuit een menselijke kleinschalige maat.' 

Dat alles is de basis van hoe wij als BuurtWerkKamer Coöperatie werken.  

 

De BuurtWerkKamer is een krachtig en bewezen concept in een kwetsbare buurt met als doel  

'het activeren van kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat zij 

trots zijn op wat ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving'. 

Altijd in maatwerk: volledig toegesneden op het lokale netwerk en de context van de eigen buurt.  

 

‘Kwetsbaar’ is iets van iedereen: een ieder van ons is soms kwetsbaar en toch krachtig tegelijk.  

 

Van en voor wie is de BuurtWerkKamer?

Krachtige bewoners
zelfstandig, volledig zelfredzaam

met (beetje) steun ook zelfstandig, 
(groten)deels zelfredzaam

90 – 98%

Niet zelfredzame bewoners
niet (genoeg) zelfstandig, begeleiding is (deels) nodig

0 – 2%

Kwetsbare bewoners
2 – 10%

+ Nieuwe 
bewoners

inclusief de asielzoekers 
en de migrant met een recent 
verkregen verblijfsvergunningDOELGROEP

 
 

In dit aanbod vragen we de financiers (gemeente, woningcorporaties, enkele particuliere fondsen en 

zorgverzekeraar) om gezamenlijk BuurtWerkKamer 360 in Woensel-West te steunen. Inzet is het 

vernieuwen, verbreden en (meer) verbinden van de activiteiten (en bewonersgroepen) in ‘360’ en 

het door groeien naar een sterke(re) door bewoners gestuurde aanpak in een ‘BuurtWerkKamer 360’ 

aan de Stephensonstraat 35-37 in Woensel-West. Onze methodiek en DNA wordt uitgebreid 

beschreven in 'Aanpak Buurtwerkkamers' d.d. 30 sept. 2019.  
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2. Waar en waarom  
 

  
 

In Woensel-West wonen op een kleine km2 bijna 4.000 bewoners. Dat aantal neemt nu toe door de 

nieuwbouw bij Vredeoord. Van de huidige ca. 2.500 woningen zijn de meeste sociale huur, namelijk 

ca. 60%, vooral in de verhuur bij woningcorporatie Trudo (1.100 woningen: ca. 78% van alle sociale 

huurwoningen), maar ook bij Woonstichting Thuis (190 woningen: ca. 14%) en bij woningcorporatie 

Woonbedrijf (115 woningen: ca. 8%). Van alle bewoners zijn er maar liefst 42% met een overgewicht 

en is ook de gezondheid niet altijd goed: 29% van de volwassenen tot 65 heeft een langdurige ziekte 

of aandoening; bij de 65+ is dat zelfs 53%. 1 

  

Bijna 15 jaar geleden was Woensel-West één van de drie Eindhovense wijken die onderdeel werd van 

de landelijke ‘wijkaanpak’ (de 40 Vogelaar-wijken). Op initiatief van de gemeente Eindhoven en 

woningcorporatie Sint Trudo werd Buurtonderneming Woensel-West opgericht. Er werd nadien flink 

in de wijk geïnvesteerd, zowel in de woningen als ook in de openbare ruimte en in de voorzieningen. 

De wijkbewoners werden ook veel actiever. Sterker nog, nergens in Eindhoven zijn zoveel bewoners 

actief met activiteiten als in Woensel-West (2017). Volgens een evaluatie van een paar jaar terug is 

de wijk daarmee nog lang niet ‘af’ en is er nog steeds ‘onvrede’. ‘De problemen achter de voordeur 

zijn niet verdwenen, evenals de armoede en de werkloosheid. Oudere bewoners hebben moeite 

met de veranderingen in hun wijk. Van een integrale aanpak van sociale problemen, eensgezind 

gedragen door alle verantwoordelijke instanties, is lang nog niet altijd sprake.‘ 2 

 

Veel bewoners in Woensel-West leven in relatieve armoede en kunnen niet of slecht rondkomen, of 

leven geïsoleerd en kunnen niet voldoende terugvallen op een eigen sociaal netwerk of ze kampen 

met een beperkte gezondheid die het hun moeilijk maakt om mee te doen in onze samenleving.  

Vaak gaat het om een combinatie van armoede, eenzaamheid, culturele verschillen, taalbarrière en 

beperkte gezondheid. Velen van hen zijn inactief en zonder werk, laag opgeleid en laaggeletterd en 

hebben te maken met problematische en ziekmakende schulden. Dit wordt bevestigd in de diverse 

statistieken van de gemeente Eindhoven en ook door betrokkenen werkzaam bij WIJeindhoven. 3 

Niet voor niets bestaan de ruimte en de activiteiten van BuurtWerkKamer 360 al weer 12 jaar; én nog 

steeds geven bewoners en vele deelnemers aan dat aan deze inzet een grote behoefte bestaat. 

Het zijn Eindhovenaren die met een beetje steun van anderen best zelfstandig kunnen (blijven) 

wonen en zelfredzaam kunnen zijn, maar zonder die steun gaat dat (nu even) niet. Het zijn de 

kwetsbare bewoners die zich graag willen ontwikkelen tot zelfredzame burgers en in een 

gemeenschappelijke buurtruimte ontmoeten ze buurt- en lotgenoten met wie dat samen kan.  

                                                           
1 Bron: allecijfers.nl.  
2 Terug naar Woensel-West, Jos van der Lans, 2017.   
3 Buurtkijker 2021: Woensel-West scoort zeer slecht op aspecten als ‘(i) aantal inwoners met beperkte kracht, (ii) dat aangeeft zich geïsoleerd te voelen, (iii) dat aangeeft in financiële 
problemen te zitten en (iv) niet of onvoldoende zelfstandig financieel rond te kunnen komen. En (v) een groot deel geeft aan zich ongelukkig te voelen.’  
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Inzet: door ontwikkelen huidige 360 

Voor veel (actieve) bewoners, als ook volgens Buurtonderneming Woensel-West, is het daarom nu 

belangrijk dat we verder werken aan:  

✓ het door ontwikkelen van nu nog veel ‘los’ georganiseerde activiteiten en groepen of 

organisaties in 360 naar een inclusieve en verbindende BuurtWerkKamer 360 waar ‘oude en 

nieuwe’ bewoners en bewonersinitiatieven en -groepen (nog meer) organisch samen komen 

en de diverse activiteiten elkaar gaan kunnen versterken én  

✓ hen gezamenlijk ‘eigenaar’ te maken en (nog meer) verantwoordelijk te laten zijn voor het 

(meer) gezamenlijk beheren en goed laten draaien van de buurtruimte zelf.  

 

Deze groep actieve bewoners geeft aan dat zij onder andere behoefte hebben aan: 

(A) Een eigen laagdrempelige buurtruimte die voelt als van jezelf en waar je altijd binnen kunt 

lopen en in contact kunt komen met buren en ervaringsdeskundige lotgenoten.  

Buurthuizen en formele instanties zijn veelal te anoniem, te groot of te bureaucratisch. Of 

bieden onvoldoende ruimte om in het contact met anderen niet alleen elkaar te ontmoeten 

en samen iets te doen maar ook met elkaar je hulpvraag te bespreken. Om een hulpvraag 

veilig en prettig samen te kunnen bepreken helpt het enorm als je elkaar wél kent of samen 

al een activiteit onderneemt, bijvoorbeeld omdat je samen kookt voor de buren of een klusje 

doet in de buurt of samen al een paar keer koffie of thee hebt gedronken. Iedereen die is 

geholpen met zijn of haar hulpvraag, vragen we vervolgens altijd wat hij of zij wil of kan 

teruggeven door bijv. iets te gaan doen in de buurtwerkkamer. En als je die vraag zo stelt, 

dan zie je heel vaak dat bewoners dat ook echt graag willen omdat ze blij zijn dat iemand hen 

heeft geholpen. Zo kunnen ze iets terug doen. Zo werken we op basis van wederkerigheid. 

(B) Voldoende ervaringsdeskundige hulp in het contact met formele organisaties, zoals met de 

(nieuwe) Buurtteams en andere eerste/tweedelijns welzijns- of zorgorganisaties; als ook in 

het contact met woningcorporaties, de gemeente en diverse andere formele instanties. Veel 

kwetsbare bewoners ervaren instanties vaak als ingewikkeld en 'te ver weg'. Een 

ervaringdeskundige buurt- of lotgenoot weet wat je doormaakt, wat je voelt en hoe moeilijk 

het kan zijn om in een kantooromgeving op afspraak met een professional van een formele 

instantie daarover in gesprek te gaan. Dan is signaleren en doorverwijzen van deze 

kwetsbare bewoner alléén niet genoeg, maar is het belangrijk om óók 'eerste hulp' te bieden, 

vertrouwen te winnen en iemand goed te begeleiden in het contact met de formele 

hulpverlening. 

Daarvoor biedt de BuurtWerkKamer een (deel van de) oplossing.  

 

Transformatie: van buurtonderneming naar buurtwerkkamer 

De Buurtonderneming Woensel-West heeft – als samenwerkingsverband van (actieve) bewoners, 

woningcorporatie Trudo en gemeente Eindhoven – zich nu twaalf jaar ingezet voor het empoweren 

van de grote groep van kwetsbare bewoners in Woensel-West. In de organisatie hadden Trudo en de 

gemeente vaak een sturende rol. Het moment is nu daar dat (actieve) bewoners dat (deels) moeten 

kunnen gaan overnemen en daarin vervult de BuurtWerkKamer Coöperatie een ondersteunende rol. 

De oorspronkelijke inbreng en (financiële) bijdragen van Trudo en gemeente – die eerst nog via de 

Buurtonderneming werden ingezet – zouden nu via het bewonerscollectief van de Buurtwerkkamer 

360 kunnen worden ingezet. Dat wordt in een brief ondersteund door de directeur van de 

Buurtonderneming (Willie de Groot) en de gebiedscoördinator voor Woensel West (Rachida Fethi).      
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3. Gemeenschapskracht 
 

Nieuwe kansen met de BuurtWerkKamer ©  

Hoe bereiken we wél kwetsbare bewoners die geïsoleerd thuis zitten of hulp mijden? Hoe brengen 

we deze bewoners wél met elkaar in contact? Hoe kunnen we kwetsbare - én krachtige - bewoners 

juist wél elkaar laten helpen? 4  Daar is energie, tijd, geduld en ruimte voor nodig. Een kleinschalige 

en laagdrempelige buurtruimte 'om de hoek' biedt die. Dat is de ervaring met de buurtwerkkamers. 5 

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 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.  

 

Organiseren van gemeenschapskracht 

De kracht en het succes van de BuurtWerkKamer zit in het unieke samenspel van vier factoren:  

(A) Energiegericht: gericht op de energie van bewoners die elkaar waar nodig helpen, omdat 

‘iedereen kan iets wat een ander niet kan’ (organisch en wederkerig).  

(B) Drempelloos: iedereen is direct en altijd welkom (knus en vertrouwd).  

(C) Eigenaarschap: de bewoners zijn zelf de baas van de eigen ruimte (wie iets wil doen krijgt 

een sleutel van de voordeur).  

(D) Meedoen: de kern is meedoen en zingeving, gericht op actief worden (in allerlei vormen van 

werk) en werken aan je eigen talenten en ontwikkeling.  

Net als veel andere informele buurt- en burgerorganisaties werken de buurtwerkkamers niet vanuit 

een sectoraal gespecialiseerd en/of voorgeschreven programma (zoals bij veel formele organisaties) 

maar op basis van waar bewoners mee 'binnen komen lopen', mens- en energiegericht, dát doen wat 

kan en nodig is én op basis van een integrale aanpak. De kracht van alles – gebundeld – in één kleine 

ruimte: 'Een bewoner die door een ervaringsdeskundige buurt- of lotgenoot is geholpen met een 

lastig formulier doet graag iets terug en kookt een paar keer voor de buren. En iemand die net heeft 

meegegeten voelt zich thuis en veilig om een volgende keer zijn lastige formulier mee te nemen.'  

                                                           
4 Kwetsbare bewoners zijn bijv. degenen die al lang werkloos of inactief zijn, bijv. langer dan drie jaar, en/of laag zijn opgeleid, of bijv. de Nederlandse taal niet of slecht beheersen, niet 
of slecht kunnen rondkomen noch meedoen en in heel veel gevallen ook te maken hebben met problematische (huur)schulden en/of problemen op meerdere leefgebieden. Iedere 
kwetsbare bewoner is ook weer (veer)krachtig (en andersom) ofwel een kwetsbare bewoner is (in potentie) ook een zelfredzame bewoner met (nog onontdekte) talenten en 
capaciteiten.  
5 Ambitie is om per buurtwerkkamer jaarlijks ruimte te bieden aan minimaal 500 unieke gebruikers/deelnemers (op een kwetsbare buurt met 3.000 tot 10.000 bewoners). Onze ervaring 
met de buurtwerkkamers in Amsterdam (vanaf 2011) en in Utrecht (vanaf 2017) is dat het aantal deelnemers per jaar bij de start ca. 100 tot 200 kan zijn en na 2 tot 3 jaar zeker kan 
uitgroeien tot min. 300 mogelijk meer dan 500. 
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Wat bewoners samen doen 

Al doende en terugkijkend op wat we hebben gedaan, blijkt dat we de volgende activiteiten en 

diensten bij ons terug zien (de hoeken in de figuur): 

  

(i) ONTMOETEN EN VERBINDEN, 

(ii) SAMEN ACTIEF IN DE BUURT, 

(iii) ELKAAR OPVANGEN EN HELPEN, 

(iv) ONTWIKKELEN VAN EIGEN TALENTEN.  

 

Dat ontstaat niet omdat wij dat er in stoppen, maar omdat kwetsbare en krachtige bewoners samen 

vinden dat dit nodig is en het zelf zijn gaan doen. Deze integrale aanpak bij de buurtwerkkamers is 

mede bepalend voor ons succes en zorgt voor aantoonbaar betere resultaten. Samengevat: 

 

Activiteiten/diensten BuurtWerkKamer

(i) ONTMOETEN                                                 (iii) ELKAAR OPVANGEN
EN VERBINDEN                                                                                                                 EN HELPEN

(ii) SAMEN ACTIEF                                                                                               (iv) ONTWIKKELEN 
IN DE BUURT                                                                                                           EIGEN TALENTEN

Formulierenhulp

Schuldhulptoeleiding

Klussen/tuindienst

Inloop/babbeluur

Computerhulp

Begeleiden in/naar werk

Eettafels/kookclub

Taalverwerving

Samen naar instanties

Budgetadvies

Empowermentgroepen

Huiswerkbegeleiding

Opvang nieuwe bewoners

Buurtmanifestatie

Eerste hulp bij problemen

Steunen kwetsbare groepen

Signaleren/doorverwijzen

Kringloopwinkeltje

Samen naaien/dansen e.d.

 
 

Omdat bijvoorbeeld taal, kookclub, empowermentgroepen, huiswerkbegeleiding, formulieren en het 

begeleiden naar instanties allemaal in één ruimte zit ontstaat een hele effectieve en succesvolle 

verbinding tussen informeel en formeel (een warme brugfunctie) waardoor kwetsbare bewoners 

veilig en prettig verder komen in hun leven. 

 

Sommige activiteiten en diensten vinden er altijd plaats, zoals de inloop (met het 'babbeluur'), het 

samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine klussen in de woning en de 'formulierenbrigade' 

waarin 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, huiswerkbegeleiding 

of een kringloopwinkeltje. Alles hangt voortdurend af van wat bewoners graag willen doen, waar zij 

mee stoppen en mee starten, waar de energie zit en waar niet.  
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4. Waar vandaan en waarheen? 
 

         
 

Woensel-West heeft een rijke historie en is nu een wijk met een zeer diverse samenstelling: een 

bonte en veelzijdige mengeling van alle leeftijden, culturen, voorkeuren en achtergronden. Dat zie je 

ook aan de huizen, de tuintjes, de pleinen, de bedrijven en de gezamenlijke ruimtes. Er is ook veel 

gebeurd in de wijk, hele mooie dingen en soms ook hele nare dingen. Veel bewoners waren er actief 

en velen zijn er nog steeds actief, soms omdat ze ‘ingeplaatst’ zijn en hebben beloofd en toegezegd 

dat te doen (en dat ook leuk vinden om te doen), soms omdat ze het gewoon graag willen doen en 

soms ook omdat ze vinden dat de buren en de wijk het hard nodig hebben.  

 

        
 

In de afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met veel actieve bewoners en vrijwilligers in 

Woensel-West, zoals met diverse bewoners en bewonersgroepen actief in ‘360’, met de betrokkenen 

bij de Buurtinfowinkel en vertegenwoordigers van de Stichting Woensel-West, met De Tulp (GGZE), 

de Stichting Taal Woensel-West, met vrijwilligers van Werkplaats Financiën XL, In the Mix, Kids Plus 

en muziekproject De Hengel. Ook hebben we gesproken met allerlei betrokken instanties zoals van 

WIJ Eindhoven, woningcorporatie Trudo en de gemeente Eindhoven.  

 

Een vernieuwde start op een nieuwe plek  

De idee om van ‘360’ aan de Stephensonstraat 

35-37 een buurtruimte te maken die echt van 

iedereen is en waar (nog) meer wordt 

samengewerkt spreekt nagenoeg iedereen aan. 

Bewoners willen wel en zijn nieuwsgierig hoe 

dat (nog meer) samen zou kunnen.  

Met hen hebben we een flyer gemaakt ‘360 is 

verhuisd’ en bewoners uitgedaagd om mee te 

doen: ‘Altijd al iets willen doen in en voor je 

eigen buurt en zelf de sleutel willen hebben van 

de voordeur?’  
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Daar hebben diverse bewoners op gereageerd. Zo is een eerste groep van deels nieuwe vrijwilligers 

ontstaan die samen iets willen doen, zich willen inzetten voor (kwetsbare) bewoners en een nog 

mooiere wijk. Samen met hen en mede op basis van alle eerdere gesprekken en ervaringen is op 

verzoek van Buurtonderneming Woensel-West dit nu voorliggende aanbod samengesteld. Met als 

doel – om met het gedachtegoed van een ‘buurtwerkkamer’ – de ruimtes van 360 aan de 

Stephensonstraat 35-37 te laten doorgroeien naar een meer bewoners gestuurde organisatie en 

samenwerking. Nu al is 360 een veilige, fijne en laagdrempelig om de hoek voor vele kwetsbare 

buurtgenoten. Een plek waar bewoners altijd binnen kunnen lopen voor een praatje, samen iets 

doen voor de buurt en elkaar steunen met alles wat maar lastig is. 

 

Versterken van sociaal eigenaarschap 

De BuurtWerkKamer is een bewonersorganisatie waar een groot deel van de deelnemers zich 

registreert als lid van de eigen bewonersvereniging (iedere deelnemer die dat wil; een euro 

lidmaatschap betalen mag, maar het hoeft niet). Die vereniging met bewoners is de 'baas' van de 

eigen ruimte, zorgt zelf voor het beheer en de programmering en is mede opdrachtgever - ook 

formeel juridisch - van de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie (waar bestuursleden van de 

bewonersverenigingen en vele actieve vrijwilligers ook weer lid van kunnen zijn, als ze dat willen).  

 

Het versterken van het ‘sociaal eigenaarschap’ van bewoners bij BuurtWerkKamer 360 gebeurt op 

verschillende manieren. Enkele voorbeelden:  
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BuurtWerkKamer 360: een samenwerking van alle partners 

In de BuurtWerkKamer Coöperatie worden allerlei ondersteunende zaken professioneel geregeld, 

zoals het organiseren van alle contractuele verplichtingen (bijv. voor de ruimte en in afspraken met 

de financiers), het indienen van aanvragen, het verantwoorden van bestedingen en het organiseren 

van het werkgeverschap voor de betaalde professionals en de perspectiefbanen voor bewoners met 

een 'lange afstand' tot de arbeidsmarkt. Daarmee is de BuurtWerkKamer een vernieuwende Buurt- 

en Burgerorganisatie (afgekort BBO) met de cultuur en het eigenaarschap van een informele 

bewoners- en vrijwilligersorganisatie, met tegelijkertijd de slagkracht en de professionaliteit van een 

formele welzijnsinstantie. Dat sluit naadloos aan op de beweging 'naar voren' en de 'kanteling' naar 

een meer door bewoners gestuurd vernieuwend 'welzijn'. Bij een BuurtWerkKamer is dat - 

samengevat - als volgt georganiseerd:  

 

Partners in een BuurtWerkKamer

Investering 
in euro’s

Investering 
in uren

Bewoners: 
deelnemers & vrijwilligers

Ondersteunende 
BuurtWerkKamer 

Coöperatie

Uitkeringsinstanties

Gemeente

Woningcorporaties 
Zorgverzekeraars 

Fondsen

Teamcoördinator

Medewerkers in 
perspectiefbanen

Bewoners-
vereniging:

leden & bestuur

 
 

De BuurtWerkKamer Coöperatie werkt ondersteunend voor de actieve bewoners en het team van 

vrijwilligers en medewerkers in BuurtWerkKamer 360; én dat doet zij als coöperatief in opdracht van 

iedereen die investeert met euro's (zoals de gemeente, de woningcorporatie en de zorgverzekeraar) 

én ook voor iedereen die investeert met uren, zoals de vele vrijwilligers/bewoners. Samen zijn deze 

financiers in euro’s en uren opdrachtgever voor de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie.  

 

In de BuurtWerkKamer is een parttime teamcoördinator betaald actief (0,5 fte). Tevens is er een 

betaalde assistent actief (0,9 fte) – bij voorkeur een bewoner uit Woensel-West en mogelijk ook met 

een 'lange afstand tot de arbeidsmarkt' – als ook een grote groep van (meewerkende) vrijwilligers 

(deels met een vergoeding), waarvan sommigen dit ook doen als werkervaringsplaats (of stage of 

leerwerkplek). Dat alles ondersteund met een minimale overhead van 8% (0,2 fte). Zo ontstaat een 

bewonersgestuurde BuurtWerkKamer met 'buurtbanen' voor bewoners uit de eigen buurt. 
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5. Hoe doen we het samen?  
 

Het antwoord op de vraag is: door te verbinden, elkaar aan te vullen en waar mogelijk en wenselijk 

organisch op te gaan in elkaar. Het ‘doorontwikkelen’ van 360 naar een buurtwerkkamer is er een van 

organische groei en verbinding. Daar waar meerdere initiatieven en partners voorheen als ‘goede buren 

onder hetzelfde dak’ vanuit hun eigen kracht werkten aan een mooier, sterker en zelfredzamer Woensel-

West, streeft de buurtwerkkamer – waar mogelijk en gewenst – naar een organische verbinding en 

integrale benadering. Cruciaal daarin is het ontsluiten van nieuw vrijwilligersaanbod in de wijk en het 

verleiden van de huidige vrijwilligers om binnen 360 actief verbindingen tot stand te brengen tussen 

bestaande en nieuwe diensten- en activiteitenaanbod. 

 

Werkplaats Financiën XL 

Dit kan er in de praktijk als volgt uitzien. De Werkplaats Financiën XL blijft zich met haar vrijwilligers en 

sociaal raadslieden als altijd richten op en bezighouden met (kwetsbare) mensen die dreigen vast te lopen 

in de systeemwereld. De combinatie van ervaringsdeskundige vrijwilligers met de professionals van het 

sociaal raadsliedenwerk en de verbinding met de ‘systeemwereld’ waarin mensen hun problemen moeten 

(kunnen) oplossen is heel waardevol en blijft ook ín en ná de coronacrisis onverminderd belangrijk. Met 

het vinden van nieuwe vrijwilligers die op laagdrempelige wijze bewoners verleiden een eerste 

voorzichtige stapje te zetten en voor wie de stap naar het aanbod van de Werkplaats Financiën XL nog te 

groot of te eng is vergroten wij het bereik in heel de wijk. Deze nieuwe vrijwilligers die vanuit veiligheid en 

vertrouwen opereren en een laagdrempelige formulierenbrigade opzetten kunnen er niet alleen voor 

zorgen dat deze bewoners later intern doorstromen naar de Werkplaats Financiën XL, zij kunnen hun 

vrijwilligerswerk indien nodig en wenselijk ook voorzetten voor en in het aanbod van de Werkplaats 

Financiën XL. Op onderdelen en indien gewenst zou het aanbod van de Werkplaats Financiën XL door de 

vernieuwde inzet van vrijwilligers daarmee kunnen versmelten met al het andere aanbod binnen 360. 

 

Stichting Taal Woensel-West 

Hetzelfde geldt in zekere mate voor het aanbod van de Stichting Taal Woensel-West. Honderden 

Eindhovenaren maakten de afgelopen jaren met succes en naar volle tevredenheid gebruik van het 

taalaanbod van Stichting Taal Woensel-West. De stichting maakt daarbij gebruik van gecertificeerde 

docenten die hierin een gerichte methodiek volgen. In het verleden is vanuit de stichting de wens en 

ambitie uitgesproken meer deelnemers uit Woensel-West te bereiken en bedienen. Met de komst en 

inzet van nieuwe vrijwilligers kan er een actieve verbinding vanuit laagdrempelig ‘conversatieaanbod’ tot 

stand komen. De verwachting is dat 360 nieuwe vrijwilligers én deelnemers aantrekt die laagdrempelig en 

zonder gebruik te maken van een officiële methodiek willen werken aan een grotere en betere beheersing 

van de Nederlandse taal. De hoop en verwachting is dat een deel van deze deelnemers na verloop van tijd 

en als gevolg van significante groei de stap kan en zal zetten naar het aanbod van de Stichting Taal 

Woensel-West.  

 

Omgekeerd – en dat geldt ook voor de Werkplaats  Financiën XL – kan nadrukkelijk ook. Als de 

professionals en vrijwilligers van beide partners het gevoel hebben en de inschatting maken dat hun 

deelnemers er baat bij hebben meer en vaker onder de mensen te zijn en/of gebruik te maken van andere 

laagdrempelige dienstenverlening van 360, dan kunnen zij onder één dak makkelijk en warm 

doorverwijzen. Daarbij kunnen zij zoals gezegd en indien gewenst gebruikmaken van bestaande en 

nieuwe vrijwilligers die zich vrij door het aanbod van heel 360 bewegen.  
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De Tulp 

Dit geldt overigens ook voor de vrijwilligers en professionals van De Tulp die thans al vier keer per week 

activiteiten en dienstverlening aanbieden. Haar doelgroep overlapt op onderdelen met die van 

buurtwerkkamer 360. Daar waar de Tulp zich richt op bewoners met een GGZ-achtergrond is de 

buurtwerkkamer er op hoofdlijnen voor mensen die in meer of mindere mate kwetsbaar zijn en op zoek 

zijn naar en baat hebben bij een grotere zelfredzaamheid. Dit betekent in de praktijk dat sommige 

deelnemers zowel ‘diensten’ van de Tulp afnemen als gebruikmaken van het laagdrempelige 

buurtwerkkameraanbod. En ook hier weer zal er in de praktijk sprake (kunnen) zijn van ‘verkeer in twee 

richtingen’. Ook hier geldt overigens nadrukkelijk dat het samen optrekken, verbinden en waar mogelijk 

samensmelten langs organische en natuurlijke weg dient te verlopen. 

 

Buurtinfowinkel 

Daarnaast zal Buurtwerkkamer 360 ook een verbindende rol spelen bij het aanbod dat vanuit het 

SPILCentrum (en de Buurtinfowinkel) werd en wordt verzorgd. Op basis van de eerste flyer (januari 2021) 

is de verwachting dat er zoveel ideeën, energie en initiatieven in Woensel_West vrijkomen dat de ruimte 

aan de Stephensonstraat qua vierkante meters niet toereikend zal zijn. Aan de andere kant – zo is de 

verwachting – komen er zoveel nieuwe vrijwilligers bij dat buurtwerkkamer 360 vanuit de 

Stephensonstraat graag de ‘leverancier’ van vrijwilligers wil zijn van genoemd 

SPILCentrum/Buurtinfowinkel. Hetzelfde geldt voor het aanbod en de energie die ontstaat vanuit de 

nieuw opgerichte Buurtvereniging Vredeoord. Zoals gezegd is de eerste voorzichtige kruisbestuiving met 

het organiseren van een paasactiviteit inmiddels ontstaan. Wat ons betreft is dit slechts de eerste aanzet 

en ontstaan vanuit buurtwerkkamer 360 met genoemde partners nog veel meer succesvolle initiatieven 

en verbinding. 

 

Hoe in de praktijk 

Buurtwerkamer 360 zal in haar opdracht inzetten op en gebruikmaken van de volgende uitgangspunten: 

 

• Altijd met oog voor ieders eigenheid en kracht 

Iedere organisatie heeft zijn eigen waarden, vaak ook een eigen manier van werken en een eigen 

ervaring en ontstaansgeschiedenis. Daarin zit een unieke kracht en waarde die de basis is voor de 

samenwerking met anderen.  

• Altijd als je er samen iets aan hebt 

Geen enkele samenwerking gaat werken als je er niet samen sterker van wordt.   

• Organisch  

Gericht op waar je samen voor gaat en als het goed en prettig voelt én zinvol. Dus op een directe 

manier, concreet en samen met bewoners in de activiteiten en diensten zelf. 

• Stap voor stap 

Het verbinden van bestaand aanbod met nieuw aanbod gebeurt altijd stap voor stap. Dat geldt 

ook voor elke zinvolle verandering in de activiteiten of in de manier van werken; altijd weer in 

overzichtelijke en voor alle betrokkenen prettige en zinvolle stappen of stapjes. En na elke stap 

kijken we dan – waar dat zinvol is – naar wat een goede volgende stap kan zijn.  

• Alleen in onderling overleg, dus samen!  

Zo lang het goed voelt, voor iedereen; niets wordt in ‘beton gegoten’. Samenwerken, verbinden, 

samensmelten; het gebeurt allemaal in goed onderling overleg en zolang alle betrokkenen zich er 

prettig en goed bij voelen en de meerwaarde ervan blijven inzien. 
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Samen op weg  

Maar hoe gaan de hiervoor genoemde uitgangspunten dan praktisch werken? Hoe ga je samen met al die 

verschillende activiteiten en organisaties of bewonersgroepen die nu nog als ‘eilanden’ losjes van elkaar 

onder één dak actief zijn concreet op zoek naar wat je samen kunt doen of wat je juist niet samen moet 

willen doen? Je gaat in ieder geval alleen samen iets doen, omdat je dat leuk vindt, omdat het jou een 

voordeel oplevert en bovenal omdat het meerwaarde heeft. Dan kan het concreet gaan over:  

 

• Praktische zaken samen inkopen, zoals het gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld koffie/thee, 

printerpapier/inkt en wc-papier. Nu koopt een deel van de organisaties als Stichting Taal 

Woensel-West, In de Mix, De Hengel, De Tulp en Werkplaats Financiën XL deze zaken (deels) zelf 

in, soms worden die ook nog apart in een kastje gestopt. Door dat meer samen te doen besparen 

we tijd, geld en energie. 

• Het vrij, warm, actief en open doorverwijzen van deelnemers naar elkaar, zoals deelnemers van 

en naar ons aanbod op het gebied van taal, digitalisering, formulieren en ontmoeting naar 

partijen als Wij Eindhoven, Stichting Woensel-West (het Spil-centrum), de buurtvereniging van 

Vredeoord, het wijkbeheer van de woningcorporaties, de afdelingen Werk, Inkomen en Armoede 

van de gemeente Eindhoven etc. 

• Uitwisselen van vrijwilligers, door bijvoorbeeld een vrijwilliger te vragen om ook actief te zijn op 

een tweede activiteit die past bij zijn of haar talenten en interesses, maar welke wordt 

georganiseerd bij een andere bewonersgroep binnen 360. Zo ontstaan er kruisbestuivingen, leren 

we elkaar nog beter kennen, gaan gemakkelijker waar dat leuk en nuttig is samenwerken. 

• Het actief stimuleren en ‘bewaken’ van positieve energie binnen 360. Waar mensen (intensief) 

samenwerken en waar mensen veel van hun passie en talenten kwijt kunnen ontstaan altijd en 

onvermijdelijk uitdagingen op het gebied van communicatie en ‘de gedeelde ambitie(s)’. Het is 

dan van belang om al deze energieën, wensen, dromen en ambities in goede banen te leiden. Dit 

betekent dat wij actief zullen coachen op prettige en respectvolle samenwerking en waar nodig 

aan conflictbemiddeling zullen doen. 

• Registreren (cijfermatig en inhoudelijk), terugkoppelen en verantwoorden naar ‘aandeelhouders’, 

zoals bewoners, gemeente, woningcorporaties en fondsen. Mét en waar gewenst náást alle 

individuele betrokken partners zullen wij jaarlijks een rapportage opstellen waaruit blijkt hoe 360 

heeft gefunctioneerd en gepresteerd op vooraf samen met alle partners en aandeelhouders 

vastgestelde indicatoren en na te streven resultaten.  

• Daarnaast willen wij ook graag fungeren als aanspreekpunt voor de betrokken partners en 

aandeelhouders als het gaat om de voortgang en eventuele vragen en/of uitdagingen. Dit kan 

bestaan náást de contacten en afspraken die er al zijn met eerder genoemde partners. Denk in dit 

geval vooral aan zaken die het collectief aangaan en waar tot op heden het ‘gebruikersoverleg 

360’ voor werd gebruikt. Een deel van deze taken kan worden verlegd naar de Buurtwerkkamer 

Coöperatie. 

 

Overigens staan we bij Buurtwerkkamer 360 ook open voor de inzet van de zogeheten ‘ingeplaatste’ 

vrijwilligers. Wellicht dat een eerder experiment hiermee, de inzet van een ingeplaatste op algemene 

werkzaamheden bij 360, kan worden voortgezet met nog één of enkele (nieuwe) bewoners op taken als 

‘beheren van de ruimte’, ‘gastvrouw/gastheer’ en/of ‘begeleiden van diverse activiteiten’. Het is een 

mogelijkheid waar woningcorporatie Trudo en de Buurtonderneming Woensel-West voor kunnen kiezen 

en waar we graag ruimte voor willen maken, ook omdat we dan aansluiten bij een voor Woensel-West 

belangrijk programma. 
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Iedereen uniek, samen sterk 

Tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat elke activiteit of (bewoners)organisatie bij 360 uniek is. Soms 

is de activiteit alleen gericht op en/of voor bewoners uit Woensel-West (zoals bij In de Mix en De Hengel), 

soms ook bewust niet (zoals bij Stichting Taal Woensel-West en Werkplaats Financiën XL, ook al werkt 

deze laatste op meerdere plekken in de stad). Datzelfde geldt ook voor de vrijwilligers, die komen soms 

alleen uit Woensel-West zelf, soms ook niet. En soms is sprake van een ander doel of een (deels) andere 

doelgroep dan die van Buurtwerkkamer 360 zelf (zijnde primair gericht op activering en ontmoeting voor 

volwassenen), zoals bijvoorbeeld bij De Tulp (cliënten kwetsbare GGZ) of bij De Hengel (kinderen).  

 

Omdat elke activiteit of (bewoners)organisatie actief binnen 360 zo uniek is kan het goed zijn dat met een 

ieder organisch en stap voor stap ook een andere samenwerking groeit. Voorbeelden:  

 

(i) Alles samen. Soms zullen activiteiten helemaal integreren in wat we doen bij Buurtwerkkamer 

360 (zeker als doel en doelgroep nagenoeg dezelfde zijn) en betaalt de (bewoners)organisatie 

niets voor het gebruiken van de ruimte en praktische zaken als koffie/thee en papier. 

(ii) Soms samen. Als activiteiten in het ‘verlengde’ van elkaar liggen, we elkaar wel kunnen 

versterken, maar er goede redenen zijn om niet alles samen te willen doen. In dat geval kan het 

goed zijn dat de organisatie een kleine kostenvergoeding betaalt voor het gebruiken van de 

ruimte en praktische zaken als koffie/thee en papier. Soms gebeurt dat nu al en is dat ook het 

startpunt voor het met elkaar vastleggen van afspraken in de nabije toekomst.  

(iii) Alleen samen de ruimte delen. In sommige gevallen zal het zo zijn dat doel en doelgroep best wel 

verschillend zijn met die van Buurtwerkkamer 360 en dan is er wel wederzijds voordeel van het 

samen delen van (een deel van) de ruimte bij 360, maar heeft de organisatie er ook baat bij om 

de eigen activiteit zelfstandig voor de eigen deelnemers (soms ook besloten) te kunnen 

organiseren. In dat geval gaan we met elkaar toewerken naar een heldere en eerlijke afspraak 

over een vergoeding voor het gebruiken van de ruimte en praktische zaken als koffie/thee en 

papier.  

 

Of een (bewoners)organisatie actief bij 360 (i) alles samen wil doen, (ii) soms samen iets wil doen of (iii) 

alleen samen de ruimte wil delen is een vraag die we in de tweede helft van 2021 met elkaar verder willen 

verkennen. Al pratende en met elkaar bezig in 360 ontdekken we zo gezamenlijk wat het meest passende 

antwoord is. Dat willen we dan met elkaar in 2021 ook goed gaan afspreken, met alle afzonderlijke 

organisaties. Het jaar 2022 kunnen we dan gebruiken om na te gaan of we het goed met elkaar hebben 

afgesproken of dat het nog een (kleine) aanpassing vraagt. Alleen samen, als we samen sterker worden. 
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6. Resultaten 2022 - 2025 

 

De BuurtWerkKamer realiseert en registreert meetbare resultaten. De na te streven en indicatieve 

resultaten (ook op effecten, activiteiten/diensten en middelen) zijn uitgewerkt in de tabel.  

 

Prestaties 
Rood/schuin: specifiek belang voor woningcorporaties 

Indicator Resultaat  
2022 

Resultaat 
2023 - 2025 

IMPACT - effecten     

Bewoners hebben meer vertrouwen in eigen kunnen,  
mede door de buurtwerkkamer 

Enquête  Te vroeg  > 50%  

Bewoners vinden dat buurtwerkkamer bijdraagt aan 
prettig(er) leven en wonen in de buurt  

Enquête  Idem   > 70%  

Minder (kosten op) uitkeringen en zorg Interviews Idem   > 2% 

Minder (kosten op) huisuitzettingen, huurschuld  Interviews Idem   > 5  

Minder (kosten op) overlast en vandalisme Interviews Idem   > 2%  

OUTPUT - resultaten    

Sleutelbeheerders Aantal > 10 > 20 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar) Aantal > 15 > 30 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep, 
formulierenbrigade, kookgroep, taalteam, computerhulp 

Aantal > 10 > 20 

Geregistreerde leden bewonersvereniging Aantal 100 150 

Bewoners doorverwezen door instanties, met uitkering  
en/of beperkte loonwaarde (LW), doen mee 

Aantal op 
aangemeld 

PM  PM  

Actief op participatie-, leerwerk- of stageplek: uit SW, met 
beperkte LW, deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal > 2 > 5 

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, doen mee 
als deelnemer of vrijwilliger  

Aantal op 
aangemeld 

PM PM 

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet   Aantal > 3 > 5 

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams  
op Zorg en Welzijn, bijv. Samen DOEN/nieuwe Buurtteams 

Aantal 
deelnemers 

PM PM 

Kunnen 'op- en afschalen' van deelnemers met instanties  
en wijkpartners op basis van een directe samenwerking 

Aantal 
partners 

PM PM 

PROCES - activiteiten en diensten    

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, 
ontbijt/lunchcafé, handwerken, empowermentgroepen 

Uniek #  200 300 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, tuindienst, 
repareren fietsen, schoonmaken ruimtes 

Klussen # 20 50 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning  
bij digitalisering 

Uniek #  20 50 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, lezen, 
schrijven en huiswerkbegeleiding  

Uniek #  20 (1) 40 (1) 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met 
brieven/mails in contact met instanties  

Uniek #  100 (2) 150 (2) 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek #  20 (2) 40 (2) 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek # 10 20 

Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek #  250 350 

INPUT - middelen    

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief  Positief  

Verantwoorde besteding budget Controle Positief  Positief  

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Enquête  > 8  > 8  

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  > 8  

Noot: De ‘PM’ is nog nader samen in te vullen. (1) Excl. St. Taal Woensel-West. (2) Excl. Werkplaats Financiën.  
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Pas op!: de BuurtWerkKamer werkt energiegericht, dus als bewoners meer willen met taal dan met 

klussen, dan gaat de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder 

blijven. 

 

Alleen werkt weinig, samen kun je alles 

Alle inzet die we bij de buurtwerkkamers doen staan of vallen met hoe we ons weten te verbinden 

met onze (wijk)partners. Zonder dat kan en werkt het niet. Een BuurtWerkKamer zonder netwerk in 

de buurt en de stad kan de deelnemers/bewoners niet goed opvangen, begeleiden en doorverwijzen. 

Onze bewoners verbinden kwetsbare buren juist met de buurt, met de samenleving, én waar nodig 

met formele instanties. Dat begint met een ‘slimme’ lijst met tientallen telefoonnummers en 

adressen van partners, instanties en betrokken medewerkers en aangesloten bewoners/vrijwilligers. 

 

Met enkele belangrijke partners willen we afspraken maken over samenwerking (ook op papier), bijv. 

over het naar elkaar doorverwijzen (ons ‘op- en afschalen’), in het bijzonder met de Werkplaats 

Financiën, GGZE (De Tulp) en WIJ Eindhoven, zo mogelijk ook met Stichting Taal Woensel-West en 

nog andere organisaties (nader te bepalen).   

 

Jaarlijkse samenwerkingsafspraak  

Met onze partners en medefinanciers willen we voor 2022 als BuurtWerkKamer onze relatie goed 

vastleggen in een jaarlijks feestelijk met elkaar te ondertekenen samenwerkingsafspraak, waarin de 

inbreng van zowel de euro's als ook de uren met elkaar worden afgesproken.  

Dat willen we graag doen met:  

• Buurtonderneming Woensel-West (als opdrachtgever/financier t/m 2021) 

• Woningcorporaties Trudo, Thuis en Woonbedrijf 

• Gemeente Eindhoven 

• Bewonersgroep of bewonersvereniging i.o. ‘BuurtWerkKamer 360’ als vertegenwoordiger 

van de (uren van de) bewoners/vrijwilligers en deelnemers.  

Met het ondertekenen van de samenwerkingsafspraak wordt tegelijkertijd de opdracht aan de 

ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie vastgelegd van zowel de financiers (euro’s) als ook de 

bewonersvereniging i.o. (uren).  

 

Met de overige mogelijke financiers, zoals uitkeringsinstantie(s), enkele particuliere fondsen en 

mogelijk ook met zorgverzekeraar Nationale Nederlanden, worden afzonderlijk nog aanvullende 

samenwerkingsafspraken vastgelegd.  Met woningcorporatie Trudo kunnen we extra gerichte 

afspraken maken, bijvoorbeeld om een specifiek wooncomplex te benaderen (huis aan huis) en 

huurders te betrekken. Daarin verwijst de woningcorporatie dan gericht door naar ons, vaak via de 

lokale wijkbeheerder. Nieuwe huurders, waaronder statushouders, kunnen ook worden gewezen op 

onze ruimte en de mogelijkheid om via de BuurtWerkKamer wegwijs te raken in de eigen buurt en de 

stad én hoe het werkt in het contact met formele instanties, waaronder de woningcorporatie zelf.  
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7. Begroting 2022 - 2025 

 

De BuurtWerkKamer werkt vanuit een aanpak waarbij de inzet van middelen is toe te delen in een 

vijftal categorieën: de inzet van mensen, deels met een social return (als het gaat om mensen met 

een beperkte loonwaarde), huisvestingskosten, locatiekosten en verenigingskosten. In de bijlage 

wordt de begroting nader toegelicht. Begroting 2023 ligt iets hoger dan die van 2022 omdat 360 naar 

verwachting nog iets doorgroeit; de begrotingen in 2024-25 zijn nagenoeg identiek aan die van 2023.  

 

Begroting   
Kosten inclusief btw 

2022 2023-24-25 
per jaar 

(A) Inzet mensen  (1) 

(A1) Ondersteunen en coördineren (met een teamcoördinator) van 
vrijwilligers, medewerkers en deelnemers: gem. 18 uur/week  

€ 29.508 € 35.460 

(A2) Coachen van het team (met een buurtwerkkamercoach) van 
medewerkers en vrijwilligers: gem. 6 (2022) tot 4 (2023) uur/week  

€ 17.568 € 11.712 

(A3) Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, 
administratie en verantwoording: gem. 2,5 uur/week  

€ 7.320 € 7.320 

(A) Subtotaal inzet mensen € 54.396 € 54.492 

(B) Inzet mensen met een 'social return'   

(B1) Werkplekken buurtbewoners (veelal als assistent teamcoördinator) 
met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen: 32 uur/week 

€ 29.220 € 29.220 

(B2) Ervaringsdeskundige schuldhulpcoach: 4 (2022) tot 8 (2023) uur/week € 4.104 € 8.220 

(B3) Meewerkende vrijwilligers (min. 8 uur/week met vergoeding)  
en detacheringen op leerwerkplekken (veelal als begeleider van activiteiten 
of diensten): 3 tot 4 werkplekken  

€ 7.260 € 7.260 

(B) Subtotaal inzet mensen met een 'social return' € 40.584 € 44.700 

(A) + (B) Subtotaal inzet mensen € 94.980 € 99.192 

(C) Huisvestingskosten   

(C1) Huren van de ruimte € 9.600 € 12.000 

(C2) Gas, water en elektra (GWE), internet en telefonie, belastingen en 
heffingen ruimte 

€ 3.000 € 3.000 

(C3) Aanschaffen inventaris (o.a. meubilair en keukenapparatuur) en 
aanpassen ruimte 

€ 1.452 € 1.452 

(C) Subtotaal huisvestingskosten € 14.052 € 16.452 

(D) Locatiekosten   

(D1) Handgeld: o.a. voor koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, 
schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten 

€ 3.000 € 3.000 

(D2) Automatiseringskosten: o.a. laptops, printers, ict ondersteuning en 
gebruik registratiesysteem  

€ 2.184 € 2.184 

(D3) Communicatie, website en promotie (o.a. flyers en nieuwsbrieven) € 1.020 € 1.020 

(D4) Training van medewerkers en vrijwilligers  € 1.500 € 1.500 

(D) Subtotaal locatiekosten € 7.704 € 7.704 

(E) Verenigingskosten   

(E1) Organisatiekosten bewonersvereniging en Coöperatie € 1.020 € 1.020 

(E2) Kosten bank, belastingen, verzekeringen en accountant € 1.020 € 1.020 

(E) Subtotaal verenigingskosten € 2.040 € 2.040 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  

 
€ 118.776 

 
€ 125.388 

Social Return On Investment (SROI): (B) als percentage van totaal 34% 36% 

Aandeel investering in mensen: (A) + (B) als percentage van totaal 80% 79% 

Aandeel indirecte kosten (overhead): (A3) + (E) als percentage van totaal 8% 7% 
Noot: (1) Bedragen 2023-2025 op prijspeil 2022. 
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Inzet van mensen, deels op 'buurtbanen' voor kwetsbare bewoners 

Bij de inzet van middelen gaat het vooral (79-80% van de totale begroting) om het contact met en 

het ondersteunen, coördineren en coachen van deelnemers, van actieve bewoners/vrijwilligers en 

van de medewerkers. Het gaat dus vooral om de inzet van mensen, die voor een klein deel parttime 

worden betaald en die naast deze betaalde uren ook nog vele onbetaalde vrijwilligersuren 

investeren. De basis van elke BuurtWerkKamer is een team bestaande uit één parttime 

teamcoördinator (een professional met ervaring en opleiding in het werkveld - slechts 18 uur per 

week betaald) en één of twee assistenten in een perspectiefbaan (met beperkte loonwaarde), samen 

met 20 tot 40 actieve bewoners/vrijwilligers en sleutelbeheerders die de activiteiten en diensten zelf 

organiseren, ondersteund door enkele (drie tot vier) bewoners/vrijwilligers die in het kader van een 

traject op weg naar (betaald) werk actief zijn als activiteitenbegeleider of als meewerkend vrijwilliger 

(met een kostenvergoeding, indien actief voor gemiddeld minimaal 8 uren per week).  

 

Het team wordt gecoacht door een zeer ervaren Buurtwerkkamercoach, met meer dan 15 jaar 

ervaring in het werken met buurtruimtes in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners. Tevens kan het team 

een beroep doen op professionals die - deels betaald en grotendeels als vrijwilliger - ondersteunen 

op de ICT in de buurtruimte, bij de HR-organisatie, in de financiële administratie, bij verantwoording 

en rapportages, als ook in het organiseren van de financiering. De 'overhead' ofwel alle indirecte 

kosten (verenigingskosten en algemene uren HR, organisatie en verantwoording) bedragen slechts 

7% van de totale kosten: extreem weinig in vergelijking met formele instanties waar gemiddeld snel 

15 tot 30% wordt besteed aan kosten voor centrale huisvesting, directie, staf, auto's, enzovoorts.  

 

Vrijwilligersorganisatie 

Het grootste deel van de inzet is die van vrijwilligers, gerekend in uren. Ook als die uren worden 

omgezet in euro's (tegen WML) dan nog is die inzet van vrijwilligersuren ca. 42 tot 45% van alle 

financiering in BuurtWerkKamer 360. Al deze vrijwilligers, als ook de deelnemers, worden 

uitgenodigd lid te worden van de eigen bewonersvereniging. Het bestuur van deze 

bewonersvereniging is (mede)opdrachtgever van alles wat er gebeurt in de 'kamer'.  

 

Social Return 

De gemiddelde Social Return On Investment (afgekort SROI) komt uit op 34 tot 36%. Dus ruim 1/3 

van de investering wordt grotendeels besteed aan mensen met een (vaak grote) afstand tot de 

arbeidsmarkt en deels ook voor participatie-, leerwerk- en stageplekken. Het grootste deel wordt 

benut voor de assistent teamcoördinator met een beperkte loonwaarde, bij voorkeur een bewoner 

uit de buurt.  

 

Inzet van fysieke middelen 

De begroting wordt aangevuld met kosten voor de fysieke middelen (20-21%), hoofdzakelijk voor het 

kunnen gebruiken van de ruimte: de huur en kosten voor gas, elektra, water, internet, telefonie en 

belastingen/heffingen. Daarnaast is het belangrijk om iets te kunnen investeren in communicatie en 

het gericht kunnen begeleiden/trainen of opleiden van enkele actieve bewoners/vrijwilligers en 

medewerkers. Alleen bij de start van een nieuwe BuurtWerkKamer is vaak sprake van een eenmalige 

hogere investering in inventaris en het aanpassen/verbouwen van de ruimte. Ook die kosten zijn 

altijd zeer beperkt omdat de meeste spullen tweedehands of zelfs gratis worden aangeboden en een 

deel van het verbouwen van de ruimte vaak wordt gedaan door bewoners/vrijwilligers zelf. 
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8. Financiering 2022 - 2025 
 
In de tabel is zowel de formele investering (ofwel de financiering in euro's door de partners) als ook 

de totale populaire investering opgenomen, inclusief de tijdsinvestering van vrijwilligers (schuin 

gedrukt). Deze tijdsinvestering van de vrijwilligers heeft een omgerekende waarde (tegen WML) van 

in totaal ca. 34 tot 45% van de totale (populaire) investering. 6  

 

Financiering 
 

2022 
 

2023-24-25 
per jaar 

  (1) 

Eindhoven: Versterken Sociale Basis (vooral thema Informalisering) (2) € 50.000 € 50.000 

Eindhoven Werk en Re-integratie: Loonkostensubsidie (LKS) € 8.000 € 10.500 

Trudo (deels in verhuur van de ruimte) € 36.000 € 36.000 

Thuis € 6.000 € 6.000 

Woonbedrijf € 4.000 € 4.000 

Particuliere fondsen € 10.000 € 10.000 

Zorgverzekeraar € 4.000 € 8.000 

Eigen inkomsten  € 1.000 € 1.000 

Totaal formele begroting  
(= % populaire begroting) 

€ 119.000  
(= 58%) 

€ 125.500  
(= 55%) 

Investering van bewoners (25x – 30x met gemiddeld 250 uur per vrijwilliger)  
in uren vertaald in euro's (tegen WML van € 11 per uur) 

6.250 uren 
= € 68.750 

7.500 uren 
= € 82.500 

Investering van medewerkers (2x met gemiddeld 250 uur per medewerker)  
in uren en euro's (tegen basistarief professional € 37,- per uur) 

500 uren 
= € 18.500 

500 uren 
= € 18.500 

Totaal investering vrijwilligers 
 

€ 87.250  
(= 42%) 

€ 101.000  
(= 45%) 

Totaal populaire begroting  € 206.250 
(=100%) 

€ 226.500 
(=100%) 

Noot: (1) Bedragen 2023-2025 op prijspeil 2022. (2) Inzet BuurtWerkKamer 360 vooral op thema ‘informele ondersteuning’ 

(100%). Daarnaast ook nadrukkelijk op ‘armoede en schulden’ (80-100%), als ook op ‘ondersteunende diensten’ (50-80%). 

Verder toegelicht in de bijlage. 

 

Als Coöperatie hebben we op meerdere locaties in de afgelopen periode medefinanciering mogen 

ontvangen van diverse particuliere fondsen, zoals het VSB Fonds, Kansfonds, Stichting Doen, het 

Oranjefonds en het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Enkele van hen zijn zeer geïnteresseerd in 

het opnieuw steunen van vergelijkbare initiatieven elders, zoals mogelijk ook in Woensel-West.  

Al enige tijd financiert zorgverzekeraar Nationale Nederlanden vanuit haar programma 'van schulden 

naar kansen' ons project Schoon Schip (in Amsterdam en Utrecht) met onze activiteiten en diensten 

op de schuldhulptoeleiding. Dat kan mogelijk ook in Eindhoven vanaf 2022 en een toename in 2023. 

 

Tot en met 2021 wordt 360 nagenoeg volledig gefinancierd door Buurtonderneming Woensel-West 

(de gemeente Eindhoven en Trudo – mede namens Thuis en Woonbedrijf SWS). Met ingang van 2022 

eindigt deze financiering, zoals ook nader wordt toegelicht in de ondersteunende brief van de 

Buurtonderneming (zie bijlage). Met ingang van 2022 worden de afzonderlijke organisaties gevraagd 

rechtstreeks BuurtWerkKamer 360 te steunen, ook financieel. De gevraagde bijdrage in 2022 (als ook 

in de jaren 2023 – 2025) van de woningcorporaties gezamenlijk is € 46.000 per jaar en de gevraagde 

bijdrage van de gemeente is jaarlijks € 50.000 ofwel een aanvraag van € 200.000 voor 2022-2025.  

                                                           
6 Bij het vertalen van de vrijwilligersuren naar euro's is gerekend voor de bewoners met een uurtarief van afgerond € 11,- per uur (Wettelijk Minimum Loon voor 22 jaar en ouder bij een 
36-urige werkweek) en voor de aanwezige medewerkers/professionals in de buurtwerkkamer met € 37,- per uur (basistarief). 
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BIJLAGE  
Begroting BuurtWerkKamer 360 Woensel-West 2022 
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BIJLAGE  
Begroting BuurtWerkKamer 360 Woensel-West 2023-25 
Begroting 2024 en 2025 is in beginsel identiek aan die van 2023. 
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BIJLAGE  
Aansluiting op subsidieregeling Versterken Sociale Basis  

 
De inzet van BuurtWerkKamer 360 in Woensel-West sluit goed aan bij het VSB van de gemeente 

Eindhoven, zowel op een groot deel van de doelstellingen, als ook op enkele belangrijke thema’s. 

Kort samengevat in de volgende twee tabellen:  

 

Doelen VSB Bijdrage  Beknopte toelichting op de bijdrage van buurtwerkkamer 360  

1. Toename 

zelfredzaamheid 

100% Signaleren (schulden)problematiek bij de meest kwetsbare 

bewoners en toeleiden nar schuldhulpverlening. Begeleiding naar 

(vrijwilligers)werk. Inzet op taal oefenlessen en versterken digitale 

vaardigheden, incl. begeleiden naar vervolg aanbod/ondersteuning.  

2. Verbetering sociale 

leefomgeving 

50-100% Samen inzetten voor prettige en veilige buurt. Uitvoeren van o.a. 

kleine klussen aan/om de (huur)woning en in (binnen)tuinen.  

3. Versterken samenkracht 100% Alle inzet is gericht op de (meest) kwetsbare bewoners en hen zelf 

elkaar laten ondersteunen en dat samen ook zelf organiseren. 

Meestal door het gezamenlijk doen van een activiteit, waarmee 

(ook) de verbondenheid in en met de buurt verbeterd. 

4. Meer mensen redden zich 

duurzaam in de sociale basis 

100% Bewustwording over gezonde en actieve leefstijl, aandacht voor 

eenzaamheid en het versterken van sociale netwerken. 

 

Thema’s VSB Bijdrage  Beknopte toelichting op de bijdrage van buurtwerkkamer 360  

Opvoeden en opgroeien 10% Samen bespreken van opvoedproblemen met ouders. 

Jongerenwerk 0% Kan soms een ‘bijvangst’ zijn, maar is geen (kern)doel/activiteit.  

Taal en leren 30% Taal oefenlessen en eerste digitale vaardigheden. 

Informele ondersteuning 100% Alle activiteiten zijn volledig gericht op het (elkaar) ondersteunen 

van de (meest) kwetsbare bewoners in het zichzelf waarderen, de 

eigen talenten ontdekken en het (met elkaar) aan de slag gaan met 

het verbeteren van de eigen leefsituatie, incl. het veelal (eerst) ook 

oplossen van persoonlijke (meervoudige) problematiek.   

Gezondheid 30% Samen gezond koken en eten. Voorlichting gezonde leefstijl. 

Verslaving 0% Kan soms een ‘bijvangst’ zijn, maar is geen (kern)doel/activiteit.  

Veiligheid 10% Indirect zorgt het meer samen doen ook voor een betere veiligheid. 

Armoede en schulden 80-100% Schuldhulp toeleiding, formulierenhulp, toeleiden naar opleidingen 
en werk (onbetaald en soms ook betaald).  

Maatschappelijke opvang 20% Preventieve inzet (bij schulden) waardoor erger wordt voorkomen. 

Ondersteunende diensten 50-80% De ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie levert facilitaire 
diensten zoals beheer gebouw en administratieve ondersteuning. 
Het team levert op basis van ervaringsdeskundigheid advies aan 
buurt- en lotgenoten (informele cliëntondersteuning) incl. het 
begeleiden (warme brugfunctie) naar formele hulpverlening.  

 

Inzet bij BuurtWerkKamer 360 is vooral op het thema ‘informele ondersteuning’. Daarnaast ook nog 

nadrukkelijk op ‘armoede en schulden’, als ook op ‘ondersteunende diensten’. 

 

 


