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Voorwoord
De Buurtwerkplaatsen zijn in 1985 in de Staatsliedenbuurt opgezet door
vrijwilligers. Aanleiding waren de hoge werkloosheid in die tijd en de behoefte aan een plek waar werklozen actief konden blijven en zich konden
blijven ontwikkelen in de ambachtelijk, technisch, creatief, kunstzinnig
georiënteerde en ingerichte werkplaatsen.
De Buurtwerkplaatsen zijn met alle maatschappelijke ontwikkelingen vanaf
de jaren tachtig tot nu, de eerste decennia van de 21e eeuw, meegegroeid.
Dat komt onder meer tot uiting in het feit dat de Buurtwerkplaatsen zich niet
meer specifiek richten op werklozen. De Buurtwerkplaatsen voorzien anno
2019 in de toenemende behoefte aan een laagdrempelige plek voor het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ze richten zich op
het zelfstandig functioneren van mensen met uiteenlopende achtergronden
en bieden een omgeving waar de focus ligt op hun positieve en sterke kanten. Een omgeving waar men van elkaar kan leren, waar men kan werken
aan zijn of haar eigen ontwikkeling en een (nieuwe) invulling kan geven aan
het dagelijkse leven. Deelnemers, vrijwilligers en een kleine staf van professionals werken samen om dit te realiseren. Met nadruk op de grote rol van
de vrijwilligers, zo’n zestig mensen. Zij vormen het hart van de Buurtwerkplaatsen met hun kennis, kunde, vaardigheden, inzet en betrokkenheid.
De gemeente Amsterdam stelt in haar nieuwe beleidskader ‘Samen vooruit.
Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam. Stedelijk kader 20202023’: …“In een stevige sociale basis wordt maximaal ingezet op het ontdekken van talenten en benutten van kansen en mogelijkheden van
Amsterdammers om mee te kunnen doen. Zo dragen wij bij aan kansengelijkheid in Amsterdam…” (pagina 4: 1e alinea ‘Inleiding’).
Die sociale basis van Amsterdam is volgens de gemeente Amsterdam opgebouwd uit drie bouwstenen (pagina 5: 2e alinea ‘Waar werken wij aan?’):
• Samenredzaamheid: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan
meedoen door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen;
• Zelfredzaamheid en ontplooiing: activiteiten die het vermogen om
zelfstandig je leven te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen,
vergroten;
• Zelfredzaamheid jeugd.
De gemeente Amsterdam wil “…dat meer Amsterdammers terecht kunnen
bij de activiteiten en ondersteuning in de sociale basis en daarom moeten
ze goed te vinden zijn, en goed toegankelijk…” (pagina 5: 2.1 ‘Vergroten
herkenbaarheid’).
Welnu, de Buurtwerkplaatsen functioneren in Amsterdam West als een goed
toegankelijke en goed te vinden ‘mini-maatschappij’ waar wordt omgezien
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naar elkaar, waar onderlinge verbondenheid en participatie worden gestimuleerd en versterkt, waar men oog heeft voor isolement, eenzaamheid en
achterstanden op welk vlak dan ook. En waar deelnemers hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen; kansen en mogelijkheden krijgen aangereikt.
En netwerken kunnen opbouwen.
Wij zijn trots op onze jaarlijks honderden deelnemers, onze vrijwilligers en
professionele staf en op het feit dat de Buurtwerkplaatsen met de tijd meegaan.
De Buurtwerkplaatsen doen mee en bouwen mee aan de sociale basis van
Amsterdam voor alle Amsterdammers: gisteren, vandaag, morgen.
Met veel plezier bieden wij u ons beleidsplan 2019-2023 aan waarin wij u
inzicht bieden in alle facetten van de Buurtwerkplaatsen.
Voor het bestuur van Stichting Buurtwerkplaatsen,
Gerrit Kerkkamp, voorzitter
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Inleiding
In de Cliffordstraat zijn er in een voormalig schoolgebouw tien werkplaatsen voor volwassenen die zich creatief en/of ambachtelijk willen ontwikkelen, de Buurtwerkplaatsen. De Buurtwerkplaatsen bieden mensen de
ruimte en de faciliteiten om nieuwe vaardigheden te leren, zichzelf opnieuw te ontdekken en hun zelfvertrouwen te vergroten. De Buurtwerkplaatsen hebben een kleine professionele staf, maar draaien grotendeels
op vrijwilligers.
Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren die middels kwartaal- en
jaarstukken worden vastgelegd en verantwoord (en aantonen dat de Buurtwerkplaatsen hun subsidie-opdracht realiseren) en een intern discussiestuk
‘Hoe zien de Buurtwerkplaatsen er over vijf jaar uit?’ is dit beleidsplan voor
2019-2023 opgesteld.
Personeel en het overlegplatform van de vrijwilligers, de Medewerkersraad,
zijn hierbij nauw betrokken. Hun reacties zijn er in verwerkt.
Een paar ontwikkelingen zijn belangrijk om kort aan te stippen. Ontwikkelingen die ook voor de komende jaren van belang zijn en die in dit beleidsplan
nader zullen worden toegelicht.
• Zo heeft medio 2014-2015 op verzoek van de gemeente Amsterdam het
Economisch Adviesbureau LPBL een benchmark onderzoek gedaan bij vier
voorbeeldinterventies voor het stimuleren van de “dragende samenleving”
in Amsterdam.
De titel van dit onderzoek is: ‘MKBA1 Herinrichting Sociaal Domein: Collectief – Initiatieven dragende samenleving en benchmark t.b.v. MKBA 3.0.’
De Buurtwerkplaatsen waren één van de vier gekozen interventies.
• Vanaf 2016 hebben de Buurtwerkplaatsen in samenwerking met stadsdeel West geëxperimenteerd met begeleidingstrajecten van mensen voor
wie het moeilijk is om aan een activiteit te gaan deelnemen: de begeleidingstrajecten van WMO-klanten. Een succesvol experiment, dat voortgezet wordt de komende jaren als een van de vier gesubsidieerde activiteiten
van de Buurtwerkplaatsen.
• De Buurtwerkplaatsen hebben als samenwerkingspartner van de Regenboog Groep doorstroomtrajecten gerealiseerd met cliënten van de Regenboog Groep vanaf 2016.
Vanaf 2018 zijn de Buurtwerkplaatsen onderaannemer geworden voor de
arbeidsmatige
dagbesteding van cliënten van de Regenboog Groep.
• Vanaf 2017 hebben de Buurtwerkplaatsen een werknemer aangenomen
in het kader van de Beschut Werkregeling, uitgevoerd door een speciale
1

MKBA: Maatschappelijke Baten Kosten Analyse
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afdeling van de organisatie Werk Participatie Inkomen (WPI).
• Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). In dit dossier is vastgelegd
hoe de Buurtwerkplaatsen omgaan met de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en
waarom, en hoe hierover de toestemming van betrokkenen is geregeld.
Ook is de privacyverklaring van de stichting Buurtwerkplaatsen in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de
aandacht wordt gebracht van allen die met de Buurtwerkplaatsen van
doen hebben.
• Vanaf 2019 worden een paar nieuwe activiteiten aangeboden in de
Buurtwerkplaatsen: Ontwerpen en printen in 3d en Sieraden maken.
• In de zomer van 2020 gaat de huidige directeur met pensioen.
De kracht van de Buurtwerkplaatsen is dat aanbod, organisatiestructuur en
resultaten goed zijn:
- Jaarlijks kunnen minimaal zeshonderd unieke deelnemers in tien werkplaatsen terecht om daarin te werken en cursussen te volgen om in een
stimulerende omgeving zich te ontplooien;
- Jaarlijks zetten zo’n zestig vrijwilligers zich met hart en ziel in: in de
werkplaatsen, in de kantine, achter de balie en in het gebouw. Zonder
deze vrijwilligers geen Buurtwerkplaatsen;
- Een klein team beroepskrachten voor de noodzakelijke begeleiding, ondersteuning en overkoepelende werkzaamheden als: het aanvragen van
subsidie, verantwoording afleggen middels resultaten verslagen en financiële verslagen, contact onderhouden met stadsdeel en gemeente, het ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerkingsverbanden met
partners uit de sectoren zorg en welzijn, werving van deelnemers en vrijwilligers;
- Een stevige financiële basis.

6

Stichting Buurtwerkplaatsen Beleidsplan 2019 - 2023

1
Visie, missie en doelstellingen
Visie
In de stichtingsstatuten, datum 15 september 1988, van de Stichting Buurtwerkplaatsen is in Artikel 2 de volgende doelstelling opgenomen:
“De stichting Buurtwerkplaatsen stelt zich ten doel faciliteiten van technische en educatieve aard ter beschikking te stellen aan degenen die daar
behoefte aan hebben, zulks zonder onderscheid naar sekse, ras of levensbeschouwing, waarbij de stichting zich met name richt op diegenen die buiten het reguliere arbeidsproces staan. Zij beoogt geen winst.”
“De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen en beheren
van ruimten en faciliteiten, alsmede door alle andere middelen in overeenstemming met het doel van de stichting.”
Deze visie is ruim dertig jaar later nog steeds actueel, maar wel aangepast
in die zin dat de Buurtwerkplaatsen zich nu ook richten op specifieke groepen die in bepaalde opzichten kwetsbaar zijn. Dat blijkt uit de volgende zin
van het beleidsplan 2014-2018 (pagina 6):
“Het unieke van deze doelstelling is (en dus van de Buurtwerkplaatsen),
dat mensen die om onverschillig welke reden de aansluiting met de maatschappij zijn kwijtgeraakt, hier de kans krijgen die aansluiting te hervinden,
op eigen initiatief, op eigen kracht en op een door henzelf verkozen wijze.
De Buurtwerkplaatsen zijn een mini-maatschappij met regels die niet zoveel verschillen van die in de gewone maatschappij. De tolerantie ten opzichte van elkaar is wat groter. Je krijgt de tijd en de steun die je nodig
hebt om je eigen plek te vinden.
De gedachte hierachter is dat als mensen het klaarspelen om zich zelfstandig, zonder al te veel professionele hulp, weten te handhaven binnen
de Buurtwerkplaatsen, zij op den duur ook beter in staat zijn om in de samenleving zelf (weer) een positie op te bouwen. De ervaring heeft geleerd
dat dit inderdaad ook gebeurt.”
Missie
Een belangrijk visitekaartje van de Buurtwerkplaatsen is de toegankelijkheid. Iedereen, dat wil zeggen iedereen vanaf 18 jaar en ongeacht sekse,
ras, levensbeschouwing, opleiding, nationaliteit, moet de gelegenheid krijgen om actief te kunnen worden in de Buurtwerkplaatsen. Het lidmaatschap
is betaalbaar: twintig euro voor drie maanden. De deelnemer kan hiermee
op alle werkdagen gebruik maken van één of meer werkplaatsen. Ook de
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cursussen hebben schappelijke prijzen. Evenals de consumpties in de kantine.
De Buurtwerkplaatsen hebben een lage drempel.
Men wordt er niet gepamperd. Er is geen sprake van betutteling. Er wordt
verwacht dat je je zelfstandig kunt handhaven binnen de setting waarvoor je
gekozen hebt, je eigen werkzaamheden te regelen in een of meer van de
tien werkplaatsen. Je kunt deelnemen aan één of meer van de (minimaal)
vijfenveertig cursussen die jaarlijks worden aangeboden.
Veel deelnemers ervaren het als een verademing dat er een plek is waar zij
zonder druk en dwang aan de slag kunnen gaan en waar een positieve sfeer
heerst. Daarom staat klantvriendelijkheid hoog in het vaandel van vrijwilligers en personeel.
Doelstellingen
De doelstelling van de Buurtwerkplaatsen is om jaarlijks 600 unieke deelnemers de gelegenheid te bieden om op eigen initiatief actief te worden en
zelf te bepalen wat ze willen maken of welke cursus zij uit het rijke aanbod
willen volgen in een van de tien werkplaatsen.
Ruim 60 vrijwilligers maken het mogelijk om deze doelstelling te realiseren
door hun werkzaamheden in de werkplaatsen, achter de balie, in de kantine
of in het gebouw.
De Buurtwerkplaatsen willen een professionele organisatie zijn bestaande
uit een kleine staf van professionals en een grote groep betrokken en deskundige vrijwilligers.
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2
Activiteiten
In het hoofdstuk over visie, missie en doelstelling van de Buurtwerkplaatsen
staat dat het doel van Buurtwerkplaatsen is om jaarlijks 600 unieke deelnemers de gelegenheid te bieden om actief te worden in de Buurtwerkplaatsen.
De Buurtwerkplaatsen ontvangen jaarlijks van stadsdeel West een periodieke
subsidie voor het ter beschikking stellen van tien werkplaatsen om dit doel
te realiseren. De Buurtwerkplaatsen hebben van de subsidiegever de opdracht om met deze subsidie de volgende activiteiten te realiseren:
1. Het ter beschikking stellen van tien werkplaatsen;
2. Het organiseren van werkplaatscursussen in de werkplaatsen;
3. Het aanbieden van vrijwilligersplekken;
4. Het toeleiden en coachen van WMO-klanten: de begeleidingstrajecten.
De rode draad in de bedrijfsvoering van de Buurtwerkplaatsen is activering
en ontwikkeling.
Daarnaast werken de Buurtwerkplaatsen samen met de Regenboog Groep
om doorstroomtrajecten aan te bieden aan een aantal van hun cliënten en
organiseren de Buurtwerkplaatsen trajecten voor de Reclassering: taakstraftrajecten (toelichting in hoofdstuk 4. Randvoorwaarden: Personeel & organisatie en Financiën).
Ad 1. Het ter beschikking stellen van tien werkplaatsen
De Buurtwerkplaatsen volgen vanaf de oprichting in 1985 het werkplaatsenconcept. Dit werkplaatsenconcept houdt in dat de Buurtwerkplaatsen bewoners/deelnemers de mogelijkheid bieden om gebruik te kunnen maken van
de tien werkplaatsen die de Buurtwerkplaatsen hebben. Alle activiteiten en
werkzaamheden die de deelnemer ontplooit zijn het resultaat van eigen
inzet, persoonlijke stappen en intrinsieke motivatie.
Er zijn tien werkplaatsen met inventaris (machines, apparatuur, gereedschap) voor het maken van eigen werkstukken: werkplaatsen hout, metaal,
lassen, glas (glas-in-lood, brandschilderen, tiffany), glasfusing, keramiek,
computer (cursus- en oefenplek), kunst schilderen en tekenen, en zeefdrukken.
Vanaf 2019 bieden de Buurtwerkplaatsen ontwerpen en printen in 3d en sieraden maken aan.
De Buurtwerkplaatsen regelen de voorwaarden voor gebruik, regelen het
toezicht en de veiligheid en zorgen voor begeleiding door een vrijwilliger.
Deze tien werkplaatsen vormen de kern van de Buurtwerkplaatsen.
De deelnemers kunnen in deze werkplaatsen op eigen initiatief en naar
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eigen inzicht zelfstandig ambachtelijke en creatieve werkstukken maken of
in de computerwerkplaatsen zich verder ontwikkelen. De deelnemer bepaalt
zelf welke werkplaatsen hij gebruikt, hoe vaak en hoe lang hij de werkplaats
gebruikt en welk werkstuk hij maakt. De werkplaatsen zijn het hele jaar
open van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.
De kosten voor het lidmaatschap en het volgen van werkplaatscursussen
zijn laag. Stadspasbezitters krijgen 10% korting voor deelname aan een cursus. Er zijn geen toelatingscriteria. Iedereen die zelfstandig kan of wil werken, is welkom.
In de praktijk gaat een deel van de deelnemers eerst een werkplaatscursus
volgen. Daarna maakt hij de stap om zelfstandig te gaan werken.
De werkplaatsen worden beheerd door teams van vrijwilligers die toezicht
houden, de werkplaatsgebruikers ondersteuning bieden en samen met hen
werken aan een plezierig en stimulerend werk- en leefklimaat.
Samengevat is het doel van de werkplaatsen:
• Eigen werkstukken maken;
• Deel te kunnen nemen aan werkplaatscursussen die in de werkplaatsen
worden gegeven;
• Vrijwilligerswerk te kunnen doen op een vrijwilligersplek.
Ad 2. Het organiseren van werkplaatscursussen
Volwassenen die actief willen worden in een of verschillende werkplaatsen,
maar over onvoldoende kennis, basisvaardigheden en techniek beschikken
doen eerst een basiscursus. Na afloop van de cursus zijn ze voldoende in
staat om zelfstandig in een werkplaats aan de slag te gaan met eigen werk.
Een voorbeeld: om een tiffanylamp te kunnen maken, moet de deelnemer
eerst de basisvaardigheden leren van glassnijden, glasslijpen, werken met
koperfolie en solderen.
Jaarlijks worden er door de Buurtwerkplaatsen minimaal dertig basiscursussen en vijftien kostendekkende vervolgcursussen gegeven in de tien werkplaatsen. In het voorjaar en het najaar start er een rijk geschakeerd aanbod.
Elke werkplaatscursus wordt in het voorjaar en najaar een keer georganiseerd. Bij toenemende vraag kan een cursus vaker worden aangeboden.
De meeste cursussen duren 20 uur; één les per week.
Bij 80% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van
deelname.
De cursussen worden verzorgd door freelance vakdocenten.
Samengevat is het doel van de basiscursussen:
• Het leren van basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen werken in de
werkplaats;
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• Het bieden van een laagdrempelige, veilige en gestructureerde opstap
naar zelfstandig aan de slag gaan in de werkplaats. In de cursus wordt de
deelnemer voorbereid op het zelfstandig werken: welke stappen hij moet
zetten, welk materiaal nodig is, waar dat gekocht kan worden, enzovoort;
• Het leren ontdekken of een bepaald ambacht of een nieuwe, specifieke
creatieve activiteit of computervaardigheden bij iemand past;
• De mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgopleiding elders,
of naar vrijwilligerswerk of betaald werk.
Ad 3. Het aanbieden van vrijwilligersplekken
Stichting Buurtwerkplaatsen is vanaf haar oprichting een sterke vrijwilligersorganisatie. De Buurtwerkplaatsen zijn in de bedrijfsvoering in belangrijke
mate afhankelijk van het vrijwilligerswerk. Sommige werkzaamheden zouden
niet gerealiseerd kunnen worden zonder deze vrijwillige inzet. Zo kan bijvoorbeeld de houtwerkplaats alleen opengesteld worden indien er een ervaren
vrijwilliger aanwezig is, dit in verband met veiligheid.
De vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van de Buurtwerkplaatsen. In de afgelopen 10 jaar is de personele bezetting gereduceerd van
10 werknemers (7,4 fte) naar 6 parttime werknemers (4,33 fte). In de loop
der jaren zijn steeds meer taken overgenomen door vrijwilligers.
De tien werkplaatsen hebben teams van vrijwilligers. In de meeste werkplaatsen zorgt een zelfsturend team van vrijwilligers voor de openstelling,
het beheer, de naleving van het werkplaatsreglement, het schoonhouden,
het begeleiden van de gebruikers en de samenwerking met het management. Bijna elk werkplaatsteam heeft een afvaardiging in de Medewerkersraad. De Medewerkersraad is een intern overlegplatform waar vrijwilligers op
de hoogte worden gesteld van belangrijke zaken en ontwikkelingen. Vrijwilligers kunnen hierover hun mening en advies geven of zelf onderwerpen aandragen. Twee maal per jaar vergadert dit orgaan met iemand van de staf en
het bestuur.
De Buurtwerkplaatsen stimuleren dit concept van zelfsturing, omdat het mogelijkheden biedt tot het dragen van verantwoordelijkheid, het stimuleren
van betrokkenheid, het vergroten van verbinding en samenwerking en het
functioneren in een sociale context.
Per jaar hebben de Buurtwerkplaatsen ongeveer 60 vrijwilligersplekken. De
meeste vrijwilligers hebben geen betaald werk. Een aantal stroomt of door
naar betaald werk of naar een traject richting arbeidsmarkt. Voor de duidelijkheid: de Buurtwerkplaatsen hebben niet het doel mensen naar werk toe
te leiden. Wel om hen te activeren en hen te stimuleren zich te ontwikkelen.
Jaarlijks zijn er ongeveer 35 vrijwilligersplekken in de werkplaatsen. Er zijn
ook 25 algemene vrijwilligersplekken . Deze vrijwilligers werken in het gebouw om klussen en reparaties uit te voeren, bij de balie, in de kantine, of
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verrichten ondersteunende taken ten behoeve van financiën. Het bestuur
van de Buurtwerkplaatsen doet haar werk eveneens op vrijwillige basis.
Gezien de belangrijke rol van de vrijwilligers is er veel aandacht voor het
aannemen van nieuwe vrijwilligers, hun begeleiding, hun scholingsbehoefte
en indien nodig: behandeling van knelpunten. Door de jarenlange expertise
in het werken met vrijwilligers is er een duidelijke infrastructuur ontstaan in
zake werving, selectie, inwerkperiode, begeleiding en het aanbieden van faciliteiten. Indien er vacatures zijn, worden er nieuwe vrijwilligers geworven.
Met elke vrijwilliger worden er werkafspraken gemaakt. De intensiteit van
het vrijwilligerswerk varieert wekelijks van dagelijks, wekelijks en soms op
oproepbasis. De meeste vrijwilligers werken 4 tot 8 uur per week. De vrijwilliger werkt alleen of in teamverband. Alle vrijwilligers worden begeleid door
een personeelslid met agogische vaardigheden. Nieuwe werkplaatsvrijwilligers worden daarnaast inhoudelijk ingewerkt door een ervaren werkplaatsvrijwilliger.
Elke vrijwilliger is gratis lid van de Buurtwerkplaatsen en kan eens per twee
jaar een cursus binnen de Buurtwerkplaatsen volgen. Ook worden er collectieve trainingen aangeboden. Ontwikkeling tot expert of docent behoort
eveneens tot de mogelijkheden.
Ieder jaar komen er nieuwe vrijwilligers en vertrekken er vrijwilligers. Zo zijn
er mensen die door persoonlijke omstandigheden of ziekte niet meer actief
kunnen zijn in de Buurtwerkplaatsen. Helaas komt het ook voor dat een vrijwilliger overlijdt.
Aangezien de meeste vrijwilligers starten als werkplaatsgebruiker of als cursist, geeft een analyse van de vrijwilligersdoelgroep ook een indruk van de
maatschappelijke positie, problematiek en ontwikkelingsmogelijkheden van
de hele populatie van de zeshonderd deelnemers.
Samengevat is het doel van het aanbieden van vrijwilligersplekken:
• Het aangaan van verantwoordelijkheid en verplichtingen;
• Het experimenteren met werknemersvaardigheden;
• Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt;
• Het ondersteunen van (zwakkere) deelnemers;
• Het leren samenwerken met andere vrijwilligers en deelnemers;
• Het verwerven van eigen inzichten in het eigen functioneren.
Ad 4. Het toeleiden en coachen van WMO-klanten:
de begeleidingstrajecten.
In de contacten met netwerkorganisaties, doorverwijzers en wijk-overleggen
is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat het voor sommige
mensen te moeilijk is om aan een activiteit te gaan deelnemen. Mensen uit
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de zorg, mensen met weinig tot geen sociale contacten, mensen die onder
bewind-voering staan, schulden hebben en noem maar op, zijn dikwijls verstoken van bezigheden om hun leven op een positieve manier vorm te geven. Zij ervaren te veel drempels om op eigen initiatief iets te ondernemen.
Om een beeld te geven waar deze mensen zoal mee worstelen: psychoses,
opnames, diverse angsten zoals faalangst en sociale angst, gevoelens van
zinloosheid, gebrek aan verbondenheid, eenzaamheid, beperkingen ten gevolge van een ongeluk, lichamelijke aandoeningen, gebrek aan zelfvertrouwen, verslavingen, depressies….
Vanaf 2016 hebben de Buurtwerkplaatsen geëxperimenteerd met de zogeheten begeleidingstrajecten speciaal voor mensen uit bovengenoemde
groep. De Buurtwerkplaatsen ontvingen hiervoor een aparte subsidie. Gelet
op de meerwaarde van de begeleidingstrajecten hebben de subsidiegever
en de Buurtwerkplaatsen besloten om vanaf 2018 de begeleidingstrajecten
als vierde product te blijven aanbieden door dit aanbod op te nemen in de
jaarlijkse periodieke subsidie onder de noemer: ‘Verlening subsidie. Het ter
beschikking stellen van tien werkplaatsen’.
Om het belang van dit aanbod te onderstrepen, willen wij de werkwijze en
resultaten uitgebreid beschrijven.
Acht tot tien mensen per jaar krijgen vanaf 2016 de mogelijkheid om deel te
nemen aan deze speciale activiteit in de Buurtwerkplaatsen die begeleid
wordt door een beroepskracht van de Buurtwerkplaatsen.
Deze activiteit duurt een half tot één jaar. Deze trajecten kunnen worden
aangeboden, omdat de Buurtwerkplaatsen over specifieke agogische vaardigheden beschikken en de combinatie van de werkplaatsen en de werkplaatscursussen een ideale basis biedt voor een dergelijk project.
De procedure is als volgt. Er vindt een intakegesprek plaats met deelnemer,
verwijzer en beroepskracht van de Buurtwerkplaatsen.
Drempels die een mogelijke blokkade vormen voor deelname aan een activiteit worden weggenomen. De deelnemer wordt vanaf de intake tot het einde
van dit traject persoonlijk begeleid door de professionele medewerker. Het
komt voor dat de verwijzer meekomt naar de eerste les van de cursus.
De resultaten zijn positief: het begeleidingstraject voor deze specifieke doelgroep blijkt te werken!
Naast ambachtelijke en creatieve vaardigheden leren deze mensen ook sociale vaardigheden. Zij krijgen meer zelfvertrouwen. Zij ervaren dat zij er
mogen zijn, dat zij mee mogen doen in de samenleving en dat zij een fantastische kans krijgen aangeboden om hun leven een andere invulling te geven.
Wij zien dat sommigen na afronding van de eerste cursus een andere cursus gaan volgen of dat zij ervoor kiezen om verder te gaan in de werkplaats.
Het komt ook voor dat zij ervoor kiezen om stappen te zetten naar vrijwilligerswerk of activiteiten elders. Er zijn participanten die besluiten om te
stoppen na de cursus, omdat zij tevreden zijn met het behaalde resultaat.
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Slechts enkele deelnemers lukt het niet hun traject te volbrengen vanwege
het feit dat zij te veel last hebben van hun lichamelijke, psychische of verslavingsklachten. Zij houden wel contact met hun externe doorverwijzer.
Samengevat zijn de werkwijze en doel bij de toeleiding en coaching van de
begeleidingstrajecten:
Werkwijze:
• Een intakegesprek, dikwijls met hulpverlener of contactpersoon van andere organisaties of familie;
• Contact onderhouden met de deelnemer tijdens de activiteit;
• Contact onderhouden met deelnemer en eventuele externe begeleider in
geval van uitval;
• Voortgangsgesprek met de deelnemer na afloop van een werkplaatscursus;
• Voortgangsgesprek met de deelnemer over doorstroom naar activiteiten
buiten de stichting.
Met sleutelfiguren van andere zorg- en welzijnsorganisaties worden contacten onderhouden voor de instroom en doorstroom.
Doel:
• Bewoners met een (grote) afstand tot de samenleving bij het volgen van
een activiteit ondersteunen en faciliteren;
• Het wegnemen van drempels;
• Het creëren van mogelijkheden;
• Het bevorderen van zelfredzaamheid;
• Het voorkomen van vroegtijdige uitval bij het deelnemen aan activiteiten.
Doorstroomtrajecten in samenwerking met de Regenboog Groep
Vanaf 2016 hebben de Buurtwerkplaatsen als samenwerkingspartner van
De Regenboog Groep doorstroomtrajecten gerealiseerd met hun klanten.
Cliënten van de Regenboog Groep worden in een arbeidsmatig traject geplaatst bij de Buurtwerkplaatsen. Het gaat om één à twee cliënten per jaar
die geplaatst worden op een aantal werkplekken: Baliemedewerker, Kantinemedewerker, Conciërge en onderhoudsmedewerker. Soms wordt een combinatie als werk aangeboden.
Deze medewerkers worden wekelijks begeleid door een beroepskracht van
de Buurtwerkplaatsen. In dit traject is veel aandacht voor zowel ontwikkeling
van algemene vaardigheden als werknemersvaardigheden. Het instrument
INVRA2 wordt hierbij toegepast. Evenals de Zelf Redzaamheid Matrix (ZRM).
De Zelf Redzaamheid Matrix geeft een goed beeld van de werknemer over
zaken als: financiën, dagbesteding, huisvesting, relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslaving, dagelijkse activiteiten, sociaal netwerk,
participatie, justitie.
2

INVRA: Inventarisatie Vaardigheden en Redzaamheid Aspecten
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De resultaten zijn positief. Een persoon is doorgestroomd naar betaald
werk; twee mensen hebben elders vrijwilligerswerk gevonden. Bij een ander
was sprake van een schommeling tussen uitstroom, terugval en herpakken
van het werk met steun van de Buurtwerkplaatsen en de re-integratie-consulent Werk Participatie Inkomen (WPI). Een vijfde klant zit nog in een traject
op de Buurtwerkplaatsen.
De afspraak is dat de Buurtwerkplaatsen vanaf 2018 jaarlijks één à twee
arbeidsmatige trajecten uitvoeren als onderaannemer van de Regenboog
Groep.
De Buurtwerkplaatsen hebben periodieke overleggen met de Regenboog
Groep en werken eveneens samen met partners van deze organisatie,
zoals: Pantar, De Lokatie, Rederij Kees, De Prael, HVO-Querido.
Kantine
Belangrijk in de Buurtwerkplaatsen is de kantine. Een ontmoetingsplek voor
iedereen. Men kan er lekkere zelfgemaakte soep bestellen, lunchen, een
drankje nuttigen, de krant lezen of werken.

De activiteiten van de Buurtwerkplaatsen in cijfers van 2014-2022
Activiteiten

Omzet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unieke deelnemers

600

642

662

644

634

625

600

600

600

600

600

Unieke werkplaatsgebruikers

360

428

423

408

386

378

360

360

360

360

360

Unieke cursisten

240

214

239

236

248

247

240

240

240

240

240

-

319

355

346

421

384

-

-

-

-

-

Alle cursisten
Cursussen:

45

57

62

56

65

67

45

45

45

45

45

- Basiscursussen

30

34

39

32

34

34

30

30

30

30

30

- Kostendekkende cursussen

15

23

23

24

31

33

15

15

15

15

15

Vrijwilligers

60

63

60

64

63

61

60

60

60

60

60

Begeleidingstrajecten

8

-

-

10

16

8

8

8

8

8

8
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De werkplaatsen
Schilder-werkplaats
Metaal-werkplaats
Computer-werkplaats
Glas-in-lood-werkplaats
Keramiek-werkplaats
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3
Deelnemers
De deelnemers van de Buurtwerkplaatsen zijn zeer divers. Uit deze diversiteit van deelnemers blijkt dat de Buurtwerkplaatsen voor iedereen toegankelijk zijn.
• Er zijn veel mensen die op de een of andere manier te maken hebben
(gehad) met problemen en tegenvallers in het leven: lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk zoals: verlies van werk of van een dierbare, pensionering, schulden, verlies van huis en haard, een gebrekkige gezondheid,
burn-out, verslaving gerelateerde problematiek, taalachterstand, geen
sociale contacten, overbelast door mantelzorg, enzovoort.
Deze groep deelnemers heeft besloten om iets van hun leven te maken.
Ze doen dit onder andere door actief te worden bij de Buurtwerkplaatsen
als werkplaatsgebruiker en/of als cursist.
• Er zijn deelnemers die een plek zoeken waar zij iets nieuws kunnen
leren op technisch of creatief gebied, of zich verder willen bekwamen in
hun vak of hobby (denk aan kunstenaars, ambachtelijk georiënteerde mensen in houtbewerking, glastechnieken, keramiek, metaalbewerking, enzovoort), of ZZP’ers.
Zij zoeken vooral een plek waar zij kunnen leren, actief kunnen zijn, gebruik kunnen maken van de technische voorzieningen, en contacten met
anderen aan kunnen gaan.
• Er zijn ook deelnemers die vooral naar de Buurtwerkplaatsen komen
voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden en het re- en upcyclen
van voorwerpen en gevonden materiaal. (Past binnen ons milieubewuste
beleid.)
• En dan zijn er sinds 2016 de WMO-klanten van de begeleidingstrajecten
en de doorstroomtrajecten van de Regenboog Groep.
De mix van deelnemers – van diverse doelgroepen met uiteenlopende motivatie en achtergrond, van kansrijk tot minder kansrijk – heeft een positief effect. Twee bouwstenen van het stedelijk beleid van de gemeente
Amsterdam betreffende “de weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam” zijn duidelijk herkenbaar:
1. Samenredzaamheid: perspectief dankzij een sterk netwerk voor alle
Amsterdammers;
2. Zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen.
In de dagelijkse praktijk van de Buurtwerkplaatsen zien wij dat ‘zwak en
sterk’ met elkaar samenwerkt, met elkaar verbonden raakt, van elkaar leert,
elkaar stimuleert, met elkaar meedenkt, elkaar een luisterend oor biedt en
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elkaar inspireert. Wij zien dat deelnemers een persoonlijke ontwikkeling
doormaken, meer zelfvertrouwen krijgen, tot andere inzichten komen betreffende de invulling van hun leven doordat zij zien hoe anderen hun leven inrichten door er met elkaar over te praten en elkaar tips te geven. Natuurlijk
zijn er soms misverstanden, ruzies, is er gedoe. Ook dat hoort in een minimaatschappij.
De basis van deelname is: wat iemand wél kan en waar hij of zij aan toe is,
wat iemand wél zou kunnen of willen ontwikkelen. Kortom, maatwerk.
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4
Randvoorwaarden:
Personeel & organisatie en Financiën
Personeel & organisatie
De Buurtwerkplaatsen drijven voor een groot deel op de inzet van de vrijwilligers. Zij zijn het die de dagelijkse gang van zaken in de werkplaatsen
regelen, zorgen voor de aankoop van grondstoffen en advies geven over
vernieuwing en modernisering van de inventaris.
Naast de werkplaatsvrijwilligers zijn er vrijwilligers die kantoor- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, in de kantine werken samen met de kantinebeheerder en de zakelijk medewerker/boekhouder assisteren. En is er
een bestuur op afstand dat eveneens op vrijwillige basis de organisatie beleidsmatig ondersteunt en de grote lijnen in de gaten houdt; samen met de
directeur gesprekken voert met gemeente, stadsdeel, en indien nodig met
netwerkpartners. Sommige bestuursleden zijn ook praktisch actief in de
Buurtwerkplaatsen: achter de balie, in de kantine, als cursist/deelnemer in
een werkplaats. Het bestuur vergadert vier maal per jaar met de directeur,
en houdt middels inhoudelijke en financiële resultatenverslagen nauwlettend
in de gaten of de Buurtwerkplaatsen op koers zijn.
Noemenswaardig om te vermelden is het feit dat de Buurtwerkplaatsen een
horizontale organisatiestructuur kent. De lijnen zijn kort tussen staf en vrijwilligers. De communicatie verloopt doorgaans soepel tussen iedereen. Als
er gedoe is, wordt dat snel uit de wereld geholpen. Escalatie vindt nauwelijks plaats.
Staf
Deze grote groep vrijwilligers wordt ondersteund door een staf van drie mensen: de directeur, met een dienstverband van 30 uur; een cursuscoördinator
voor 18 uur per week; en een zakelijk medewerker/boekhouder voor 12 uur
per week. Deze functies worden structureel gesubsidieerd door stadsdeel
West.
Sargentini-banen
Twee medewerkers hebben een dienstverband met de Buurtwerkplaatsen in
het kader van een Sargentini-baan: een systeembeheerder, 28 uur per
week, en een kantinebeheerder, 36 uur per week. De financiering van deze
twee banen komt substantieel via de Sargentini-regeling.
De Beschutwerk-regeling
Daarnaast heeft de stichting vanaf september 2017 één personeelslid kun-
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nen aanstellen vanuit de Beschutwerk-regeling van het WPI. De Beschutwerk-regeling is een regeling voor mensen met een bijstandsuitkering bij wie
de kans op het verwerven of volhouden van een reguliere baan zonder begeleiding problematisch is. Deze regeling wordt uitgevoerd door een speciale
afdeling van het WPI.
Het betreft een baan van 32 uur bij de Buurtwerkplaatsen. Bij aanvang is
een loonwaarde-meting vastgesteld. Elke drie jaar wordt de loonwaarde opnieuw vastgesteld.
De Buurtwerkplaatsen ontvangen een loonkosten- en begeleidingssubsidie
hiervoor.
Taakstaftrajecten
Regelmatig kunnen de Buurtwerkplaatsen beschikken over een kracht die
door de Reclassering te werk wordt gesteld in het kader van een taakstraf.
Meestal voor een zeer korte duur. Deze mensen doen klussen als: schoonmaak, onderhoud, reparaties. De Buurtwerkplaatsen zijn hier erg mee geholpen. Het betreft klussen die anders te lang zouden blijven liggen bij gebrek
aan financiën en personeel. Voor de Buurtwerkplaatsen betekent dit dat er
geen schoonmaakbedrijf hoeft te worden ingehuurd.
Aandachtspunten
• In 2001 werden de Buurtwerkplaatsen nog gesubsidieerd voor 301
arbeidsuren (8.36 fte). De personeelsvermindering heeft afgelopen jaren
geleid tot een aantal kostenbesparende maatregelen:
- Korte lijnen en thematisch overleg op basis van urgentie in plaats van
maandelijkse vergaderingen;
- Vier bestuursvergaderingen per jaar;
- Twee medewerkersraadvergaderingen per jaar;
- Geen incidentele verhuur;
- Geen avondopenstellingen.
• De kleine personele bezetting van de staf legt een zware druk op met
name de directeur, omdat hij ook te hulp wordt geroepen bij problemen
binnen de werkplaatsen. Daar komt nog bij dat zowel nieuwkomers als de
begeleidingstrajecten en de Regenboogtrajecten begeleiding en coaching
nodig hebben. Vooral de begeleidingstrajecten en de Regenboogtrajecten
zijn arbeidsintensief. De directeur voert deze taken uit.
• De functie van directeur komt in juli 2020 vacant. De huidige directeur
gaat dan na bijna twintig jaar met pensioen. Het bestuur en de directeur
hebben samen een functieprofiel gemaakt en streven naar een goede opvolging en voortzetting van deze baan in het belang van de continuering
van de Buurtwerkplaatsen.
• De Sargentini-regeling eindigt per 31 december 2021.
Bij vertrek van de personeelsleden eindigt de financiering. Voor nieuwe
kandidaten is deze subsidie dan niet langer beschikbaar.
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Dit betekent dat er geen loonkostensubsidie meer wordt verstrekt voor de
2 Sargentini-banen bij de stichting. Zonder deze subsidie is het voor de
stichting financieel niet haalbaar om deze banen te continueren. De regeling
hield sowieso al in dat bij vertrek van een Sargentini-werknemer (door bijv.
pensionering) de vacature niet meer mocht worden opgevuld door een
nieuwe werknemer. Afgelopen jaren is dat al twee keer gebeurd. Het werk
van die medewerkers is toen overgenomen door vrijwilligers.
Het vergt wel veel meer aandacht, energie en flexibiliteit van de kleine professionele staf.

Personeel Buurtwerkplaatsen per 1-1-2019

Directeur

30

Stadsdeel West

Cursuscoördinator

18

Stadsdeel West

Zakelijk medewerker boekhouding

12

Stadsdeel West

Systeembeheerder

28

Gemeente A’dam

Sargentini-regeling

Kantinemedewerker

36

Gemeente A’dam

Sargentini-regeling

Assistent facilitair medewerker

32

WPI

Beschutwerk-regeling

Totaal

156

Totaal fte: 4.3

Financiën
De financiële stand van zaken van de Buurtwerkplaatsen is gezond.
Eigenlijk geldt nog steeds wat in het Beleidsplan 2014-2018 is genoemd
over deze pijler van de Buurtwerkplaatsen:
“…
1. Het op termijn wegvallen van de twee Sargentini-banen (in totaal 64
uur) heeft een terugloop van beschikbare betaalde menskracht tot gevolg.
De datum waarop dit zal gebeuren is 31 december 2021.
De medewerkers met een Sargentini-baan hebben een spilfunctie binnen
de organisatie van de Buurtwerkplaatsen: door de aard van hun werkzaamheden en door het feit dat dankzij hen de Buurtwerkplaatsen elke werkdag
open kunnen zijn, evenals een groot deel van de week in de zomervakantie.
Met name de functie van systeembeheerder, verantwoordelijk voor het perfect functioneren van computerwerk- en cursusplaatsen en ook van de apparaten van kantoor en balie: de apparaten waar het hele administratieve
proces om draait. Het zal lastig zijn, zo niet onmogelijk zijn om deze functie op vrijwillige basis te laten vervullen.
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2. Het behouden van voldoende financiële armslag voor noodzakelijke investeringen.
…”
Dit betekent dat de Buurtwerkplaatsen scherp en creatief beleid dienen te
ontwikkelen op dit gebied. Ook wat betreft het willen behouden van de twee
Sargentini-banen en de financiering hiervan.
Gezien het tijdperk van tal van bezuinigingen bij gemeentelijke instellingen
en de vele kapers op de kust van fondsen, corporaties en dergelijke zal
financiële inventiviteit een belangrijke rol moeten krijgen.
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5
Maatschappelijke ontwikkelingen
en effecten
“Amsterdammers hebben baat bij een breed en laagdrempelig aanbod van
activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Dit helpt om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Dit
aanbod, of dit nou op initiatief van Amsterdammers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties of de gemeente wordt georganiseerd, noemen we de sociale basis.”
“Die basis is er voor alle Amsterdammers: jong en oud, kansarm en kansrijk. Zij vergroot de burgerkracht, zorgt dat Amsterdammers mee kunnen
doen en voorkomt dat Amsterdammers met een kleine zorg- en ondersteuningsvraag in een zwaar traject terechtkomen. De gemeente Amsterdam wil
dat dit aanbod stevig staat en overal in de stad beschikbaar is.” (Citaat uit:
‘Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Amsterdam houdende regels omtrent subsidie sociale basis’, pagina 12).
Deze constatering van het college van burgemeester en wethouders is voor
de Buurtwerkplaatsen uit het hart gegrepen. Al sinds de oprichting zetten de
Buurtwerkplaatsen zich op hun unieke wijze in om bovenstaande te realiseren.
De conclusies van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van LPBL
onderstrepen dit.
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 2015
In 2014 is er op verzoek van de gemeente Amsterdam een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt door Economisch Onderzoeksbureau LPBL naar vier voorbeeldinterventies voor het stimuleren van de
‘dragende samenleving in Amsterdam’. De Buurtwerkplaatsen waren een
van die vier interventies. De drie andere interventies waren: ViiA IJburg, uitzendbureau voor vrijwilligers in stadsdeel Oost, ‘Onder de Pannen’ in stadsdeel Zuid en AMWATH, ondersteuning mantelzorgers in stadsdeel West.
Wij beperken ons tot de conclusies van de onderzoeksters, Merel Lubbe en
Veroni Larsen, van hun analyse van de effecten van de Buurtwerkplaatsen
in hun onderzoeksverslag ‘MKBA Herinrichting Sociaal Domein: Collectief –
Initiatieven dragende samenleving en benchmark t.b.v. MKBA 3.0 –’ (maart
2015).
Uit Hoofdstuk 6.2.: Effecten in beeld (pagina 32 en 33):
“….
• De Buurtwerkplaatsen zijn voor deelnemers en vrijwilligers een plek voor
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participatie en zinvolle dagbesteding. Dit leidt tot minder eenzaamheid en
meer kleur in het leven. Het biedt structuur en een dagritme, wat bijdraagt
aan het voorkomen van een terugval of escalatie van problemen.
• De Buurtwerkplaatsen vormen een maatschappij in het klein. Deelnemers vinden er gelijkgestemde, actieve mensen met wie zij communiceren
over planning en materiaalgebruik. Men kan zich ontplooien. Het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde nemen toe. Veiligheid en saamhorigheid zijn hierbij van betekenis. Deelnemers bouwen een sociaal netwerk, wat leidt tot meer kwaliteit van leven, en voorkomt een terugval of
escalatie van problemen.
De diversiteit van de deelnemers in achtergrond, mate van kwetsbaarheid
en opleidingsniveau, is een succesfactor.
Kenmerkend voor het functioneren van de Buurtwerkplaatsen is de rol van
de groep loyale en verantwoordelijke vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat. De rol van de professionele staf is daarbij van belang: faciliterend,
met een democratische structuur en uitgaand van de zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en vrijwilligers.
• De Buurtwerkplaatsen bieden een plek met leer- en groeimogelijkheden
via cursussen en de praktische uitvoering van werkstukken. Zij worden wel
eens vergeleken met de vroegere gildes, waar vakkennis behouden, ontwikkeld en overgedragen wordt.
Deelnemers stromen regelmatig door naar vrijwilligerswerk. De kans op regulier werk wordt hiermee verhoogd, wat kan leiden tot een hoger inkomen
en tot lagere maatschappelijke kosten, zoals uitkeringen.
…”
Uit een grafiek op pagina 35: Figuur 6.3 ‘Overzicht kosten en baten Buurtwerkplaatsen (2014)’ blijkt dat de baten de kosten ruim overstijgen. De
kosten-baten verhouding is 1.8. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde
euro 1,80 oplevert aan opbrengsten. Het grootste deel hiervan betreft
vooral immateriële baten (kwaliteit van leven) voor de deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast zijn er financiële baten, voornamelijk als gevolg van
uitstroom naar regulier werk.
Het onderzoek noemt de Buurtwerkplaatsen ‘met recht een best-practice’.
De kosten per deelnemer zijn relatief laag, terwijl de opbrengsten – financieel en immaterieel – hoog zijn (6.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen, pagina 35).
En over de succesfactoren van de Buurtwerkplaatsen op pagina 36:
“…
• Zoals eerder gesteld is de rol van de professionele staf van grote betekenis voor het succes van de Buurtwerkplaatsen: faciliterend, met een democratische structuur en uitgaand van de zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van deelnemers en vrijwilligers.
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• Een tweede succesfactor is de gedifferentieerde doelgroep, met diverse
achtergronden, opleidingsniveaus en kwetsbaarheid. Daarbij geldt dat iedere deelnemer voldoende in staat moet zijn om zelfstandig te kunnen
functioneren. Focussen op enkel een hele kwetsbare doelgroep zou het
karakter van ‘mini-maatschappij’ te veel ondermijnen.
• Een derde succesfactor zijn de laagdrempeligheid en grote persoonlijke
vrijheid voor de deelnemers. Gebruik is niet op afspraak, maar naar behoefte en op ieder gewenst tijdstip. Dat maakt het voor mensen mogelijk
om te experimenteren met hun eigen belastbaarheid, werk en werkgedrag.
• Nota bene het hebben van een professionele staf is overigens ook nodig
om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen inzake wet- en regelgeving
en subsidieverplichtingen.
...”
Deze prachtige conclusies van dit benchonderzoek in 2014 tonen aan welke
rol de Buurtwerkplaatsen in het maatschappelijke veld speelden toen en nu
spelen. En hoe nauw doelstelling en werkwijze aansluiten bij het sociale beleid van de gemeente Amsterdam met de WMO in 2007, ‘Een nieuwe lente,
een nieuw geluid’ in 2018 en het actuele ‘Samen vooruit. Op weg naar een
stevige sociale basis’. Om de positie van de Buurtwerkplaatsen te verduidelijken, willen wij kort een aantal relevante aandachtspunten van het sociale
beleid van de gemeente Amsterdam vanaf 2007 tot heden benoemen en
vertalen naar het aanbod van de Buurtwerkplaatsen.
Sociaal beleid in de gemeente Amsterdam
WMO
In januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking gestreden. Het WMO-programma voor Amsterdam bevatte vier zogenoemde Domeinen:
1. Opvang & Onderdak;
2. Gezondheid;
3. Zelfstandig wonen & Mobiliteit;
4. Sociale participatie & Maatschappelijke activering.
De activiteiten van de Buurtwerkplaatsen vallen onder Domein 4: Sociale
participatie & Maatschappelijke activering.
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ 2018
Vorig jaar waren er verkiezingen en kreeg Amsterdam een nieuw bestuur,
een nieuwe kleur, een nieuw beleid. In het coalitieakkoord van mei 2018,
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ heeft het college de volgende ambities
geformuleerd:
• Bevorderen van kansengelijkheid;
• Tegengaan van eenzaamheid, van achterstanden in taal- en gezondheidsverschillen;
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• Omzien naar elkaar;
• Versterken van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, waarbij
initiatieven van Amsterdammers een belangrijke rol spelen;
• Stimuleren van participatie.
‘Samen vooruit op weg naar een stevige sociale basis’ 2019
Dit jaar zijn deze ambities van het college verder uitgewerkt in het Stedelijk
kader 2020-2023 met de titel: ‘Samen Vooruit op weg naar een stevige
sociale basis in Amsterdam’ dat dit voorjaar 2019 in de gemeenteraad en
de stadsdeelcommissies is gepresenteerd en onlangs is dit beleidskader
door het College van B&W vastgesteld evenals de daaraan gekoppelde
nieuwe Subsidieregeling Sociale Basis.
De gemeente Amsterdam heeft de komende vier jaar de ambitie om alle Amsterdammers (jong, oud, kansarm, kansrijk) de ruimte en de mogelijkheden
te geven om te werken aan verbetering van hun perspectief, kansen en
talenten samen met partijen uit het veld, collega’s van stadsdelen en de
gemeente Amsterdam zelf middels een breed en laagdrempelig aanbod van
activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt. De gemeente noemt dit
palet aan activiteiten en samenwerking: de sociale basis.
Zo staat er in ‘Samen vooruit. Op weg naar een sociale basis in Amsterdam
Stedelijk kader 2020-2023’ op pagina 7:
“ 3.3. Wie bouwen aan een stevige sociale basis?
Bij elke activiteit is de verhouding tussen de eigen kracht vanuit bewoners
en de ondersteuning vanuit overheid en organisaties anders. Waar het kan
ondernemen Amsterdammers zelf initiatieven om hun leven en woonomgeving te verbeteren. Waar dat nodig is, zijn er in Amsterdam vele vormen van
ondersteuning. De kracht van de sociale basis wordt bepaald door de kwaliteit van de verbindingen; het samenspel tussen de activiteiten uit de drie
bouwstenen en de samenhang met zwaardere vormen van zorg en ondersteuning in de stad…”
Samenvatting
Bovenstaande is voor de Buurtwerkplaatsen gesneden koek. Visie, missie,
doelstellingen, deelnemers, werkwijze en bewezen effectiviteit en resultaatgerichtheid, de laagdrempeligheid, het gevarieerde aanbod voor alle volwassenen van de Buurtwerkplaatsen, de belangrijke rol van de talrijke vrijwilligers
en de ondersteunende rol van de professionele staf en de goede samenwerking met stadsdeel West, de gemeente Amsterdam en diverse sociale
partners sluiten nauw aan bij het huidige beleid van de gemeente Amsterdam om samen een stevige sociale basis te realiseren ten behoeve van alle
Amsterdammers.
De conclusies van het Onderzoekbureau LPBL over de Maatschappelijke
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Kosten Baten Analyse van de Buurtwerkplaatsen sluiten hier nauw op aan.
Met name de conclusie dat de opbrengsten voor deelnemers hoog zijn,
vooral immaterieel: namelijk: kwaliteit van leven! Ook het relatief nieuwe
aanbod van de Buurtwerkplaatsen toont aan dat de Buurtwerkplaatsen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen: het toeleiden en coachen van
WMO klanten, de doorstroomtrajecten richting werk voor een aantal cliënten
van de Regenboog Groep, de Reclasseringstrajecten en het aanbieden van
twee nieuwe activiteiten: ontwerpen en 3d-printen en sieraden maken.
De Buurtwerkplaatsen zijn een organisatie die al decennia structureel vanuit
een maatschappelijke visie en doelstelling mee stroomt met de tijd voor alle
volwassen Amsterdammers. Gisteren, vandaag, morgen.
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De werkplaatsen
Las-werkplaats
Glassmelt-werkplaats
Zeefdruk-werkplaats
Sieraden-werkplaats
Hout-werkplaats
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6
De Buurtwerkplaatsen als partner
Binnen en buiten het gebouw aan de Cliffordstraat waarin de Buurtwerkplaatsen zijn gevestigd, wordt goed samengewerkt met verschillende instellingen. Deze samenwerking verloopt positief, vergemakkelijkt de
onderlinge doorverwijzing en geeft bekendheid over en weer. De Buurtwerkplaatsen staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsvormen.
De klantenkring van de Buurtwerkplaatsen bestaat voor een groot deel uit
deelnemers die zichzelf aanmelden als werkplaatsgebruiker of cursist.
Regelmatig benaderen andere instanties de Buurtwerkplaatsen met de
vraag of cliënten bij ons terecht kunnen als werkplaatsgebruiker of cursist.
In principe is iedereen welkom. Voorwaarde is wel dat degenen die worden
aangemeld zich kunnen vinden in het karakter van onze activiteiten en voldoende gemotiveerd én 18+ zijn om op vrijwillige basis en zelfstandig deel
te nemen.
Een aantal partners uit de welzijns- en zorgsectoren waar de Buurtwerkplaatsen mee samenwerkt, huurt een ruimte in het gebouw van de Buurtwerkplaatsen:
• Stichting Kantara-Brug;
• Stichting Mantelzorg en Dementie;
• Stichting Vrouwen Vooruit (N.B.: vanaf 2019 geen huurder meer);
• Arkin.
Daarnaast hebben de Buurtwerkplaatsen een breed netwerk in stadsdeel
West en Amsterdam. Het netwerk is voortdurend in ontwikkeling, inherent
aan de ontwikkelingen in de samenleving. Partners komen en gaan.
Belangrijk zijn onder andere:
• De Vrouwen Academie West,
partner van de Buurtwerkplaatsen sinds 2013;
• Wijktafels West;
• Cliffordstudio;
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam;
• Huis van de Wijk De Koperen Knoop;
• Reclassering;
• Werk Participatie en Inkomen;
• ABC Alliantie;
• HVO-Querido;
• Stichting De Regenbooggroep;
• Welzijn op Recept;

29

Stichting Buurtwerkplaatsen Beleidsplan 2019 - 2023

• ASKV;
• De Omslag en jekuntmeer.nl;
• Diep Water Collectief.
Met name de Wijktafels in West zijn een belangrijke plek voor het leren kennen van nieuwe partners en doorverwijzers.
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Beleidsvoornemens voor 2019 - 2023
• De statutaire doelstellingen van de Buurtwerkplaatsen blijven onverminderd van kracht. De Buurtwerkplaatsen blijven zich richten
met activiteiten van technische en educatieve aard ten behoeve
van volwassenen zonder onderscheid naar sekse, ras of levensbeschouwing die daar behoefte aan hebben. Met name volwassenen
die moeilijk mee kunnen doen in de huidige samenleving willen de
Buurtwerkplaatsen een stimulerende en ondersteunende plek bieden.
• De kwaliteit van activiteiten en faciliteiten die aan de gedifferentieerde doelgroep ter beschikking staan – werkplaatsen, cursussen,
vrijwilligersplekken, en de speciale begeleidings- en doorstromingstrajecten/dagbesteding, kantine – zal nauwgezet worden gehandhaafd. Waar nodig en gewenst zullen verbeteringen worden
doorgevoerd of nieuw aanbod ontwikkeld en aangeboden.
• De positie van vrijwilligers die de dagelijkse gang van zaken in de
werkplaatsen besturen is en blijft een aandachtspunt wat betreft
begeleiding, ondersteuning, ontplooiing, samenwerking, communicatie. Het huidige vrijwilligersbeleid blijft gehandhaafd.
• De Buurtwerkplaatsen willen samenwerken met partners uit het
maatschappelijke veld om een doorlopende lijn in aanbod voor bewoners/deelnemers/vrijwilligers te faciliteren.
• In financiële zin zal er voor gezorgd worden dat er een financiële
buffer is voor het doen van noodzakelijke investeringen in apparatuur, machines en gereedschappen. Bij nieuwe ontwikkelingen of
voor nieuw aanbod zullen passende fondsen of andere bronnen worden benaderd.
• Een scherp en creatief personeelsbeleid ontwikkelen met oog voor
de veranderende omstandigheden wat betreft regelingen (bijvoorbeeld Sargentini-regeling). Doel is om Sargentini-banen te behouden en indien nodig alternatieven zoeken.
• Het interne beleidsstuk met de titel: ‘Hoe zien de Buurtwerkplaatsen er over vijf jaar uit?’ op 12 maart 2018 vastgesteld zijn door
het bestuur, zal toegepast worden voor interne bedrijfsvoering en
communicatie.
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Geraadpleegde bronnen
• Beleidsplan van de Buurtwerkplaatsen ‘Meedoen is ook een recht’
2014-2018.
Te vinden op de website van de Buurtwerkplaatsen:
www.Buurtwerkplaatsen.nl
• LPBL MKBA onderzoek opgesteld door Merel Lubbe en Veroni Larsen in
opdracht van de gemeente Amsterdam:
‘MKBA Herinrichting Sociaal Domein: Collectief – Initiatieven dragende
samenleving en benchmark t.b.v. MKBA 3.0 – ‘
Concept 15 maart 2015.
Te vinden op de website van de Buurtwerkplaatsen:
www.Buurtwerkplaatsen.nl
• ‘Hoe zien de Buurtwerkplaatsen er over vijf jaar uit?’ intern beleidsstuk
van de Buurtwerkplaatsen. 12 maart 2018.
• Gemeente Amsterdam ‘Samen vooruit. Op weg naar een stevige sociale
basis in Amsterdam. Stedelijk kader 2020-2023.’
Sociaal Domein. Voorjaar 2019.
Te vinden op de website van de gemeente Amsterdam
• Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Amsterdam houdende regels omtrent subsidie sociale basis (Subsidieregeling Sociale Basis)
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Colofon
Tekst
Michèle Fraikin
Met dank aan
Greetje van Drooge, Jacqueline Maenhout, de leden van het personeel en
de Medewerkersraad voor hun bijdragen aan de inhoud van dit beleidsplan
Vormgeving
Colette Sloots

Stichting Buurtwerkplaatsen Amsterdam
Cliffordstraat 36
1051 GV Amsterdam
Telefoon 020 - 68 20 411
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www.buurtwerkplaatsen.nl
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