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Managementsamenvatting 

 

De laatste jaren zien we in Almere steeds meer initiatief bij bewoners die met elkaar een 

buurtontmoetingsplek opzetten, inrichten, beheren en exploiteren. Dit gebeurt op allerlei plekken 

in de bestaande stad en zet zich door in de gebieden die nog in ontwikkeling zijn, zoals Poort en 

Hout. 

In de Almeerse Programmabegroting voor 2020 is opgenomen dat de gemeente een visie uitwerkt 

op (buurt)ontmoetingsplekken in zelfbeheer, wat zou moeten leiden tot een samenhangend, 

aanvullend en elkaar versterkend geheel van ‘huiskamers van de buurt’. Deze visie op 

buurtontmoeting in Almere is het resultaat van samenwerking tussen collega’s van de afdeling 

Zorg & Welzijn en collega’s van team Leefbaarheid (afdeling BVLS). Deze visie en de 

bijbehorende aanbevelingen worden verwerkt en afgewogen in de breedte van het welzijnskader. 

Deze visie is hard nodig, omdat de bekostiging van het welzijnswerk onder druk staat, er geen 

structurele financiering is voor de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en omdat er vragen 

bestaan over de verhouding tussen het professionele aanbod en de bewonersinitiatieven. Om tot 

deze visie te komen, is gekeken naar het gehele Almeerse ‘buurtontmoetingsveld’ met 3 

verschillende categorieën buurtontmoetingslocaties: 

• Categorie 1, buurtcentra van De Schoor:  

Van de 17 buurtcentra van De Schoor hebben wij er 5 bezocht, waarvan 2 met een 

Buurtkamer.   

• Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer:  

Van de 17 bij team Leefbaarheid bekende zelfbeheerlocaties hebben wij er 13 bezocht.  

• Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties:  

De variëteit aan andersoortige buurtontmoetingslocaties in Almere op het gebied van welzijn 

en leefbaarheid is groot. We noemen deze ‘andersoortig’, omdat ze geen deel uitmaken van 

welzijnsorganisatie De Schoor, noch bij team Leefbaarheid te boek staan als 

buurtontmoetingsplek in zelfbeheer. Wij hebben er 14 bezocht.  

 

In het brede veld van buurtontmoeting in Almere hebben wij tussen half juni en half oktober 

2020 verspreid over de stad 32 buurtontmoetingslocaties bezocht, om met betrokkenen te praten 

over hun ervaringen, uitdagingen en wensen. Verder hebben we in die periode 4 meer 

overkoepelende interviews gehouden, 161 door bewoners ingevulde vragenlijsten verwerkt en 

(digitaal) de 6 door Zorg & Welzijn georganiseerde gebiedsbijeenkomsten over het welzijnswerk 

bijgewoond.  

Tijdens ons onderzoek is de grote waarde van deze 3 categorieën buurtontmoetingslocaties zeer 

duidelijk naar voren gekomen. De buurtontmoetingslocaties trekken mensen aan die graag wat 

voor anderen en/of hun buurt willen betekenen, die actief willen zijn en daar blij van worden. 

Mensen blijken samen een groot vermogen op te brengen om wat voor anderen te betekenen. 

Behalve voor de gezelligheid, sociale contacten en activiteiten komen hier ook mensen die extra 

aandacht en hulp nodig hebben, zoals mensen die minder te besteden hebben, eenzaam zijn, 

proberen uit een burn-out, depressie of een verslaving te komen en mensen die onbegrepen 

worden in de zorg. Zij vinden hier een luisterend oor, erkenning, krijgen advies wat te doen of 

naar wie toe te gaan. Voor al deze bewoners blijkt hun ‘tweede thuis’ een wezenlijk deel van hun 

leven.  

Alle 3 categorieën buurtontmoetingslocaties blijken die behoefte te kunnen vervullen. Dit gebeurt 

zowel door de professionals als door de vrijwilligers én de andere deelnemers en bezoekers. 

Hiermee vervullen deze ontmoetingslocaties – bewust of onbewust – ook een preventieve rol en 

een (vooralsnog) niet te kwantificeren besparing op zorg.  
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Tijdens onze gesprekken en tijdens de gebiedsbijeenkomsten kwamen dezelfde vraagstukken 

opvallend vaak aan bod. Het gaat hier om de 6 vraagstukken (A) financiële zekerheid, (B) hulp 

waar nodig, (C) vastgoedverhuur, (D) belang van beheer, (E) aanbod vrijwilligers en (F) actuele 

informatie. Dit blijken de belangrijkste knelpunten en uitdagingen in het Almeerse 

buurtontmoetingsveld, waarvan betrokkenen graag zien dat hier aandacht voor is bij de gemeente 

én bij de andere sleutelspelers in het sociaal domein. Het is nodig om deze knelpunten op te 

lossen en voor een toekomstbestendig buurtontmoetingsveld keuzes te maken, zodat de Almeerse 

bewoners optimaal gebruik kunnen blijven maken van deze belangrijke sociale infrastructuur.  

Ons inziens is het zaak allereerst de focus van buurtontmoeting te verleggen naar een vorm 

waarbij bewoners zoveel mogelijk het voortouw nemen / de regie hebben, in en vanuit de 3 

categorieën buurtontmoetingslocaties. Bewoners weten immers wat er speelt in de wijk en 

waaraan behoefte is. Bovendien zijn bewonersinitiatieven flexibeler en goedkoper. Zo bedragen 

de kosten voor exploitatie en beheer van de 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer €164.000, 

terwijl exploitatie en beheer van de 17 buurtcentra van De Schoor ruim het twaalfvoudige kost: 

€2.093.000.  

Een duidelijke focus helpt bij het duurzaam organiseren van het buurtontmoetingsveld en het 

oplossen van de knelpunten die momenteel aanwezig zijn. Waar nu nog veel geld wordt 

geïnvesteerd in het professionele aanbod en de bewoners zich daar flexibel omheen organiseren, 

worden de rollen de komende jaren omgedraaid. Enerzijds betekent dat loslaten en overgeven in 

vertrouwen en anderzijds het daar waar nodig ondersteunen en bijstaan. Rollen in het veld 

veranderen, de balans tussen professioneel aanbod en bewonersinitiatieven wordt hersteld en er 

ontstaat naast een geleidelijk krimpend aantal buurtcentra van De Schoor een meer fluïde veld 

van bewonersinitiatieven die een steeds grotere rol gaan spelen.  

Vanuit die focus op bewoners, hun rol in het buurtontmoetingsveld en de 6 belangrijkste 

knelpunten komen wij met 10 aanbevelingen – gegroepeerd onder die 6 knelpunten. Hiervan 

zouden er 4 wat ons betreft op de korte termijn prioriteit moeten krijgen: (1) structurele(re) 

financiering voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer, (2) ‘Vliegende keep’-team voor 

buurtontmoeting, (3) servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur, (4) stadsbreed inzichtelijk 

maken van het aanbod.  

De andere 5 aanbevelingen zijn eveneens van belang om het buurtontmoetingsveld van de 

toekomst te laten floreren. Deze zijn net zo hard nodig, maar kunnen ook op de wat langere 

termijn uitwerking krijgen: (1) uitbreiding Buurtkamers in buurtcentra van De Schoor, (2) 

afrekenen op bijdragen aan het totale buurtontmoetingsveld, (3) rolverdeling gebiedsteams 

Leefbaarheid, Zorg & Welzijn en opbouwwerk De Schoor, (4) onderzoek en pilot 

maatschappelijke exploitatie, (5) binden en boeien van vrijwilligers.  

Al het voorgaande heeft ook impact op de nieuwe gebieden die in Almere worden ontwikkeld, 

omdat daar eveneens behoefte is aan laagdrempelige vormen van ontmoeting, zoals Hout 

(Nobelhorst en Oosterwold) en Poort (Duin). Voor de nieuwe gebieden hebben wij de volgende 

aanbevelingen: (1) combineer in gebouwen verschillende functies, (2) zorg voor een zichtbare en 

toegankelijke ruimte, (3) laat activering over aan bewoners en (4) nodig nieuwe bewoners via het 

opbouwwerk proactief uit tot initiatief. 

Bewoners staan in het centrum van het buurtontmoetingsveld. Actieve bewoners verdienen 

optimale ondersteuning voor de zeer waardevolle inzet die zij leveren voor de stad. De sleutel ligt 

wat ons betreft dan ook bij versterking van de kern. Hoe dat financieel mogelijk te maken, 

hebben we uitgewerkt in 3 scenario’s: 
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• Scenario 1: Het minimaal nodige doen. Dit kost structureel €300.000 per jaar.  

• Scenario 2: Investeer in buurtontmoeting. Dit kost structureel €800.000 per jaar. 

• Scenario 3: Meer balans in het veld. Voor dit scenario hoeft geen extra geld geïnvesteerd te 

worden.  

Wat hiervan werkelijk mogelijk is en wat de implicaties hiervan zijn op het gehele 

buurtontmoetingsveld, hangt af van het uiteindelijke welzijnskader: WELzijn in Almere. 
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1. Inleiding, aanleiding en urgentie 

De laatste jaren zien we in Almere steeds meer initiatief bij bewoners die met elkaar een 

buurtontmoetingsplek opzetten, inrichten, beheren en exploiteren. Dit gebeurt op allerlei plekken 

in de bestaande stad en zet zich door in de gebieden die nog in ontwikkeling zijn, zoals Almere 

Poort en Almere Hout. De vraag naar welzijnsvoorzieningen in de stad is sterk veranderd, wat 

onder andere blijkt uit het gevarieerde palet aan buurtontmoetingslocaties dat inmiddels is 

ontstaan.  

 

In de Almeerse Programmabegroting voor 2020 is opgenomen dat de gemeente een visie uitwerkt 

op (buurt)ontmoetingsplekken in zelfbeheer, wat zou moeten leiden tot een samenhangend, 

aanvullend en elkaar versterkend geheel van ‘huiskamers van de buurt’. Om dit te kunnen doen, 

is gekeken naar het gehele Almeerse ‘buurtontmoetingsveld’, in plaats van alleen naar de 

buurtontmoetingsplekken die in beheer zijn van bewoners.  

Deze visie op buurtontmoeting in Almere is het resultaat van samenwerking tussen collega’s van 

de afdeling Zorg & Welzijn en collega’s van team Leefbaarheid – tot 1 januari 2019 

Programmabureau Stad (PBS) en vanaf die datum (na een organisatieverandering) één van de 

teams binnen afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid en Strategie (BVLS). Deze visie en de 

bijbehorende aanbevelingen worden verwerkt en afgewogen in de breedte van het welzijnskader, 

dat aansluit bij de ontwikkelingen in het sociaal domein en de daaruit voortvloeiende opgaven in 

de gebieden en de wijken. 

Binnen het Almeerse buurtontmoetingsveld onderscheiden we 3 categorieën 

buurtontmoetingslocaties: buurtcentra van welzijnsorganisatie De Schoor, 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en andersoortige buurtontmoetingslocaties op het gebied 

van welzijn en leefbaarheid. Deze visie gaat uitdrukkelijk niet over buurtontmoeting die 

plaatsvindt in een park, een supermarkt, een café, een theater of op een stoep, een grasveld, een 

schoolplein, een markt en een sportaccommodatie.  

Door het gebrek aan structurele middelen voor buurtontmoetingsinitiatieven die (zijn) ontstaan 

vanuit bewoners is er al ruim 10 jaar elk jaar weer bij de initiatiefnemers en gebruikers van deze 

buurtontmoetingsplekken grote onzekerheid over het voortbestaan. Team Leefbaarheid 

(voorheen PBS) en de afdeling Zorg & Welzijn moesten hiervoor telkens weer een oplossing zien 

te vinden. Ook is er onduidelijkheid over hoe het professionele aanbod vanuit De Schoor en 

andere welzijnsorganisaties zich verhoudt tot deze bewonersinitiatieven.  

 

Omdat deze visie op buurtontmoeting integraal deel uitmaakt van een nieuw kader voor het 

welzijnswerk in Almere, richten wij ons hier op die buurtontmoetingslocaties waar de gemeente 

subsidie aan betaalt, incidentele budgetten naar behoefte en vermogen beschikbaar stelt , 

waarvoor bijvoorbeeld woningcorporaties een ruimte beschikbaar stellen en/of waar een 

combinatie van geld binnenkomt vanuit de gemeente, bewoners, sympathisanten, organisaties en 

bedrijven.  

 

Deze visie op buurtontmoeting moet zorgen voor zekerheid, rust en balans in het 

buurtontmoetingsveld, zodat alle Almeerders optimaal gebruik kunnen maken van deze unieke 

plekken in de sociale infrastructuur van de stad.   
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1.1   Het huidige welzijnswerk in Almere 

Omdat buurtontmoeting onderdeel is van het welzijnswerk in Almere, laten we hier zien waar dit 

zich bevindt in Almeerse welzijnswerk. Om de verschillende aspecten van het welzijnswerk op een 

rij te zetten, heeft de afdeling Zorg & Welzijn onderstaande illustratie gemaakt.  

 

In dit figuur zijn de 5 onderscheiden aspecten of niveaus los van elkaar benoemd, terwijl ze in 

werkelijkheid vloeiend in elkaar overlopen en er onderlinge dwarsverbanden zijn. Niveau 1 is 

ontmoeten en verbinden. Niveau 2 is makelen en schakelen in de wijken. Niveau 3 is 

ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Niveau 4 is uitvoeren van projecten gericht op 

specifieke groepen. Niveau 5, dat buiten het welzijnswerk valt, is het inzetten van laagdrempelige 

professionele (één-op-één-)ondersteuning zonder indicatie, van bijvoorbeeld maatschappelijk 

werk, sociaal raadslieden en praktijkondersteuners.  

 

(Buurt)ontmoeting vindt plaats in het hart van het welzijnswerk, in de binnenste cirkel. In 

hoofdstuk 3 van deze visie op buurtontmoeting tonen wij aan wat de grote waarde hiervan is.  

 

1.2   Drie categorieën buurtontmoetingslocaties  

Hieronder geven we een korte toelichting op de 3 door ons onderscheiden categorieën 

buurtontmoetingslocaties in Almere.  

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                         

De Schoor, zo opent het jaarverslag 2019, organiseert in Almere het sociaal werk, psychosociale 

ondersteuning, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk, en zet zich in voor 

bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: meedoen mogelijk maken! 

In buurt- en jongerencentra, wijkteams, in speeltuinen en op de jeugdlanden, op brede scholen, 

verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen 

aan tal van activiteiten en cursussen.  

Het strategisch beleidsdocument ‘Meedoen mogelijk maken!’ van De Schoor voor de jaren 2017-

2020 is voor de buurtcentra uitgewerkt in een apart document: ‘Almeerse buurtcentra: Broed- en 

ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals’ (januari 2017). De Schoor telt momenteel 17 
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ontmoetingsplek voor wijkbewoners, activiteitencentrum door en voor bewoners, ecosysteem 

voor de buurt, sociale functie, zorgfunctie plus verhuur en gebruik van ruimtes (waaronder voor 

wijkteams, GGZ en Wetswinkel). Door het samenbrengen van deze verschillende functies wordt 

kruisbestuiving beoogd. Een streven van zowel De Schoor als de gemeente.  

 

De Schoor is in Almere met 250 medewerkers (200 fte) en ruim 780 geregistreerde vrijwilligers 

(cijfers van 31-12-2019) veruit de grootste welzijnsorganisatie. De professionals en vrijwilligers 

richten zich niet alleen op het draaiende houden van de eigen buurtcentra, jongerencentra en 

andere voorzieningen voor ‘ontmoeting, ontspanning en ontplooiing’. De gemeente verwacht van 

De Schoor ook een wezenlijke bijdrage aan de ‘totstandkoming van sociale verbanden en de 

verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken’. Dit biedt de mogelijkheid 

dat de 3 categorieën elkaar op een mooie manier aanvullen. 

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                                  

De huidige 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer, zoals bekend bij en vermeld op een 

gezamenlijk overzicht van team Leefbaarheid, zijn locaties waar bewoners op vrijwillige basis het 

beheer verzorgen en van waaruit zij ontmoetingen, activiteiten en evenementen organiseren.  

De huidige locaties zijn ontstaan doordat een groepje bewoners voor die buurt of wijk graag een 

eigen ontmoetingsplek wilde, omdat de dichtstbijzijnde buurtontmoetingslocatie was gesloten, 

grotendeels was verhuurd, bestemd was voor andere doelgroepen, te ver weg stond voor de 

beoogde doelgroepen (bijvoorbeeld jonge kinderen, mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking, senioren), naar hun beleving niet gezellig of vraaggericht genoeg was, etc.  

Medewerkers van Programmabureau Stad en vanaf begin 2019 team Leefbaarheid boden en 

bieden vanuit het gebiedsteam waar nodig ondersteuning bij het vinden van huisvesting. 

Doorgaans wordt dit gevonden in een ruimte van één van de woningcorporaties of bij de 

gemeente zelf in (deels) leegstaand vastgoed en een enkele keer bij een particulier. Afhankelijk 

van de behoefte aan ondersteuning bij de opstartfase én daarna kunnen de vrijwilligers rekenen 

op financiële en praktische ondersteuning van de gemeente: het gebiedsteam en/of de 

gebiedsspecialist van Zorg & Welzijn. Soms krijgen ze hierbij (tijdelijk) ook begeleiding van 

medewerkers van De Schoor.  

De huidige 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer zijn ‘geopend’ ergens tussen 2008 en 

september 2019.  

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties                                                                                

De variëteit aan andersoortige buurtontmoetingslocaties in Almere op het gebied van welzijn en 

leefbaarheid is groot. We noemen deze ‘andersoortig’, omdat ze geen deel uitmaken van 

welzijnsorganisatie De Schoor, noch bij team Leefbaarheid te boek staan als 

buurtontmoetingsplek in zelfbeheer.  

Bij de afdeling Zorg & Welzijn en bij team Leefbaarheid is niet bekend hoeveel van dit soort 

buurtontmoetingslocaties de stad precies telt, noch hoeveel subsidiegeld er in totaal vanuit de 

verschillende gemeentelijke afdelingen naar toe gaat. Dat komt onder meer omdat een deel 

verschillende soorten subsidies ontvangt en een deel zich al jaren prima lijkt te redden zonder 

gemeentelijke subsidie. Een deel heeft een huurrelatie met de gemeente, terwijl een ander deel 

elders huurt, zelf een pand heeft gekocht, gebouwd of verbouwd.  

De scheidslijn tussen de buurtontmoetingslocaties die wij hebben ingedeeld bij categorie 2 en 3 is 

bij een aantal behoorlijk dun of zelfs arbitrair. Bijvoorbeeld omdat deze andersoortige 

buurtontmoetingslocaties – net als buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer – ooit als 

bewonersinitiatief zijn begonnen, (nog steeds) draaien op vrijwilligers, ze voor initiatieven een 

beroep doen op geld en/of ondersteuning van team Leefbaarheid.  
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De variëteit binnen categorie 3 is groter dan bij de andere 2 categorieën, omdat er bij de ene 

locatie wel en bij de andere geen (koepel)organisatie in beeld is die hen (deels) ondersteunt met 

geld, menskracht, scholing, etc. De andersoortige buurtontmoetingslocaties die het grotendeels 

zelf moeten zien te rooien, doen dat deels met structurele of incidentele financiering van de 

gemeente, deels met zorggeld (bijvoorbeeld PGB), deels met huurinkomsten, deels met donaties, 

(ANBI-)schenkingen, sponsoren en ‘crowdfunding’, deels met eigen geld, deelnamekosten en 

winst op catering.  

Gemeentelijke uitgaven aan buurtontmoetingslocaties                                                                               

De binnenste cirkel van het Almeerse welzijnswerk gaat over ‘ontmoeten en verbinden’. Van het 

totale welzijnsbudget (ruim €11 miljoen per jaar) gaat bijna €3,5 miljoen subsidie naar deze 

binnenste cirkel.  

Uit onderstaand cirkeldiagram blijkt dat 60% van die bijna €3,5 miljoen wordt besteed aan de 

exploitatie en het beheer van de 17 buurtcentra van De Schoor (categorie 1). Nog eens bijna 

18% gaat naar drie locaties Jeugdland en speeltuin Speelhaven, eveneens in beheer van De 

Schoor. Bijna 5% gaat naar de 17 buurt-ontmoetingsplekken in zelfbeheer, waarvoor team 

Leefbaarheid en de afdeling Zorg & Welzijn elk de helft betalen. Nog geen 1% van het totale 

budget wordt verdeeld over 2 andersoortige ontmoetingslocaties. De resterende circa 16% gaat 

naar Poppodium De Meester, het Samen Sterk-budget, Buurtbemiddeling en het Burennetwerk.  

 

Van de bijna €3,5 miljoen die de gemeente besteedt in de binnenste cirkel van het welzijnswerk, 

gaat in totaal €2.289.000 naar de 3 categorieën buurtontmoetingslocaties waar deze visie zich op 

richt. De bedragen zijn als volgt verdeeld:   

Specificatie van de kosten in de binnenste cirkel 

- Kosten categorie 1:  

exploitatie en beheer van de 17 buurtcentra van De Schoor                   € 2.093.000,00 

 

- Kosten categorie 2:  

Exploitatie en beheer 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer           €    164.000,00 

 

- Kosten categorie 3: 2 andersoortige buurtontmoetingsplekken        €      32.000,00 

Totaal:                  € 2.289.000,00 
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Op basis van deze verdeling gaat zelfs 91% van het budget in de binnenste cirkel van het 

welzijnswerk naar locaties van De Schoor, 7% naar de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en 

ongeveer 2% naar andersoortige ontmoetingslocaties. 

Bovenop deze kosten voor exploitatie en beheer investeert de gemeente ook in het financieel 

mogelijk helpen maken van bewonersinitiatieven, onder meer vanuit de 

buurtontmoetingslocaties. Dit gaat om incidentele uitgaven voor onder meer activiteiten (zoals 

huur van een springkussen, inzet Droomspeelbus en leges voor vergunningen) plus investeringen 

(zoals een stofzuiger, klapstoelen of een keuken). Zorg & Welzijn heeft hiervoor het Samen 

Sterk-budget. Team Leefbaarheid beschikt hiervoor over het Wijkbudget en kan in 

uitzonderingssituaties een beroep doen op het Fonds Wijkontwikkeling.  

1.3   Zicht krijgen op buurtontmoeting in Almere 

Een integrale visie op buurtontmoeting als onderdeel van het welzijnswerk zorgt voor een 

verantwoorde en beter te verantwoorden besteding van de gemeentelijke budgetten, zowel als het 

gaat om fysieke locaties, de kosten voor inzet van professionals en eventuele 

vrijwilligersvergoedingen, als de vergoedingen voor structurele en incidentele activiteiten.  

 

Centrale vragen die wij ons stelden voorafgaand aan het opstellen van deze visie op 

buurtontmoeting is of het huidige buurtontmoetingsveld aansluit bij de behoeften uit de stad, wat 

wij vanuit de gemeente (mogen) verwachten van de (meer)jaarlijkse gemeentelijke investeringen 

in deze locaties en de aldaar ondernomen activiteiten, én wat dit alles betekent voor de manier 

waarop we dit voortaan zouden willen organiseren.  

 

Specifiek voor de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer rijst de vraag hoe we dit vanuit de 

gemeente en/of vanuit onze maatschappelijke partners (beter) zouden kunnen ondersteunen. 

Bijvoorbeeld als het gaat om het optimaal beheren en exploiteren van de locatie, het voeren van 

een professionele administratie, het voor vrijwilligers aanvragen van een VOG (Verklaring 

Omtrent het Gedrag), het faciliteren van EHBO-cursussen, het beschikbaar stellen van AED’s 

(hart-reanimatieapparaten), het voldoen aan de geldende veiligheidseisen, het verstrekken van 

noodzakelijke vergunningen, het vergroten van bekendheid over wat, waar, wanneer en voor wie 

georganiseerd wordt. 

 

Om zicht te krijgen op het onderdeel ‘buurtontmoeting’ in Almere hebben we een Plan van 

Aanpak (19-06-2020) opgesteld, waarin we beschrijven welke stappen we willen zetten om tot 

die visie te komen.  
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2. Ophalen van informatie 

Passend bij de uitgangspunten van het Almeerse coalitieakkoord hebben wij ons voor deze visie 

uitgebreid laten informeren door contactpersonen van maatschappelijke organisaties die in 

Almere buurtontmoeting organiseren en faciliteren: professionals en medewerkers die 

gedetacheerd zijn bij stichtingen, verenigingen, bedrijven. Alsook door vrijwilligers, deelnemers 

en bezoekers, deels betrokken bij die stichtingen, verenigingen en bedrijven, deels georganiseerd 

zonder formele rechtsvorm. 

 

2.1   Praten met betrokkenen over ervaringen, uitdagingen en wensen 

In het brede veld van buurtontmoeting in Almere hebben wij tussen half juni en half oktober 

2020 32 buurtontmoetingslocaties bezocht, om met betrokkenen te praten over hun ervaringen, 

uitdagingen en wensen. We hebben daar gesproken met in totaal 122 personen, waarvan 26 

betaalde professionals, 2 medewerkers gedetacheerd vanuit de TominGroep en 1 vanuit Kwintes, 

76 vrijwilligers en 17 deelnemers/bezoekers.  

Van de 17 buurtcentra van De Schoor (categorie 1) hebben wij er 5 bezocht, waarvan er 1 deel 

uitmaakt van een Integraal Kind Centrum IKC) en 1 een aangrenzend jongerencentrum heeft. 

Van de 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (categorie 2) zijn wij er bij 13 op bezoek 

geweest. En van het ons onbekende aantal andersoortige buurtontmoetingslocaties op het gebied 

van welzijn en leefbaarheid (categorie 3) hebben wij er 14 aangedaan, waarvan er 10 ooit als 

bewonersinitiatief begonnen zijn en 5 nog steeds volledig op vrijwilligers draaien.  

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor (5 locaties): in totaal 30 gesprekspartners 

(11 betaalde professionals, 2 medewerkers gedetacheerd vanuit de TominGroep en 1 vanuit 

Kwintes, 8 vrijwilligers en 8 deelnemers/bezoekers) 

• 4 buurtcentra, waarvan 2 met een Buurtkamer: buurtcentrum Meenten & Grienden in 

Haven, buurtcentrum De Ruimte in Poort (onderdeel van een IKC), buurtcentrum Het 

Kardoes in West (met Buurtkamer) en buurtcentrum De Cartoon in Buiten (met 

Buurtkamer) 

• 1 jongerencentrum: Place2B in Buiten (verbonden aan buurtcentrum De Wieken) 

 

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (13 locaties): in totaal 53 

gesprekspartners (3 betaalde professionals d.w.z.. 1 zzp-docent, 1 opbouwwerker van De Schoor 

en 1 medewerker van de huurder van deze locatie, 42 vrijwilligers en 8 deelnemers/bezoekers) 

• 3 in Haven: Buurtlokaal de Werf, WisseWasjes, Kimwierde 88 

• 1 in Poort: Het Klokhuis 

• 4 in West: De Wijkhoek, De Veldhoek, Buurtlokaal BuurtSuper, Activiteitencommissie            

De Zeeschelp (voorheen in BOP De Zeetuin) 

• 3 in Oost: Huis van de Waterwijk, Buurtlokaal De Dop, Buurtlokaal Filmwijk 

• 2 in Buiten: Het Bouwmeesterhuis in De Verbinding, Delen & Meer + Brei- en Hakerij 

 

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties (14 locaties): in totaal 39 

gesprekspartners (12 betaalde professionals, 26 vrijwilligers en 1 deelnemer/bezoeker) 

• 6 met een religieuze basis: Youthport in Haven, Tiny Church en Het Poorthuis in Poort, 

Inloophuis De Ruimte in Stad West, Ar-Raza Moskee in Stad Oost, Bij Bosshardt                 

(Leger des Heils) in Buiten 

• 3 met een spirituele basis: Stichting Operam in Buiten, Live-to-Be en OntmoetingsHuis            

De Kern in Hout 

• 2 met een creatieve basis: De Blauwe Reiger & Art Loca in Haven, Artlab Muziekwijk in 

West 

• 1 in een basisschool: Activiteitencentrum de Aquamarijn (ASG) in Haven 

• 1 met een groene/duurzame basis: Stad & Natuur, locatie De Kemphaan in Hout 
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• 1 geclusterde locatie voor mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek, met 

een Huiskamer in Almere Centrum: Kwintes  

 

De spreiding van de door ons bezochte locaties over de stad is weergegeven op onderstaande 

kaart: 

 

 

Bij de bezoeken aan deze 32 locaties hebben we 1 vragenlijst gehanteerd met 14 open vragen, 

gerangschikt rond 6 hoofdthema’s:  

1. Kennismaking: motivatie van betrokkenen 

2. Historie en algemene gegevens 

3. Type activiteiten en deelnemers 

4. Locatie en financiering 

5. Samenwerking met de gemeente Almere en andere organisaties 

6. Toekomstperspectief 

2.2   Korte vragenlijst voor bewoners 

Bij de meeste van deze ontmoetingslocaties hebben wij de vraag gesteld of de (sociaal) beheerder 

of coördinator een korte vragenlijst onder de aandacht zou willen brengen bij de bewoners 

(vrijwilligers, deelnemers en bezoekers) die niet bij het interview aanwezig waren. Degenen die 

hieraan mee wilden werken, hadden de mogelijkheid om de lijst met 5 open vragen digitaal in te 

vullen via GoogleForms of op papier. 

In totaal zijn 161 vragenlijsten verwerkt in een aparte bijlage bij deze Visie op Buurtontmoeting 

Almere. 

 

 



14 

 

1. Buurtcentra van De Schoor: 11 formulieren van 2 van de 5 locaties 

2. Buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer: 113 formulieren van 9 van de 13 locaties 

3. Andersoortige buurtontmoetingslocaties: 44 formulieren van 5 van de 14 locaties 

2.3   Extra interviews en gebiedsbijeenkomsten 

Ter voorbereiding op de visie op buurtontmoeting hebben wij 4 extra interviews gehouden, los 

van concrete ontmoetingslocaties. Dit leverde ons verhelderende aanvullende informatie op en 

verdiepte onze blik op de bestaande situatie en de kansen voor de toekomst: 

• Een groepsgesprek over de waarde van buurtcentra en buurtgericht werken met                            

1 vrijwilliger en 5 professionals van De Schoor: 2 opbouwwerkers alias wijkteamwerkers,            

1 sociaal-cultureel werker, 1 sociaal beheerder en 1 ouderenwerker.  

• Henriëtte Schneiders, gebiedsregisseur Ymere voor heel Almere en consulent voor 

Almere Haven, financier van 5 buurtlokalen in zelfbeheer (3 in Haven, 1 in West en  

1 in Oost). 

• Een groepsgesprek met 3 collega’s van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Almere. 

• Een gesprek met Thijs van Mierlo, directeur Landelijke Samenwerkingsverband Actieve 

bewoners (LSA) over de situatie rond buurtontmoetingslocaties elders in Nederland. 

Tevens waren wij om beurten als toehoorder aanwezig bij de 6 gebiedsbijeenkomsten die de 

afdeling Zorg & Welzijn het najaar van 2020 heeft georganiseerd over het welzijnswerk in Almere.  
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3. De grote waarde van buurtontmoetingslocaties 

Wat volgens ons in de kern de essentie is van buurtontmoeting is het opdoen van nieuwe 

contacten in je eigen buurt of stad en het hier opnieuw ontmoeten van (oude) bekenden. En als 

je iemand ontmoet (stap 1), kun je je verbinden met die ander (stap 2). Eén van de aanwezigen 

tijdens de interviews spreekt daarom liever over ‘buurtverbindingslocaties’ in plaats van 

‘buurtontmoetingslocaties’.  

De 3 door ons onderscheiden categorieën buurtontmoetingslocaties blijken belangrijk voor het 

welzijn van de betrokkenen. Het zijn plekken waar bewoners naar toe gaan voor een kop koffie, 

een praatje, een potje schaak of een zumbales. Plekken waar gelachen wordt en soms gehuild, 

waar diepe gesprekken plaatsvinden, waar professionals en bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 

waar mensen zich inzetten voor anderen en de buurt of wijk, waar adviezen worden gegeven, 

waar mensen zich ontwikkelen en waar verwijzingen plaatsvinden.  

Buurtontmoeting is daarmee méér dan ontmoeten. Ontmoeten is een middel. Ontmoeting 

mogelijk maken, leidt tot verbinding, netwerkversterking, leefbare buurten en veilige wijken. Het 

is bovendien een laagdrempelige vorm van preventie, waarmee duurdere zorg kan worden 

voorkomen of uitgesteld.  

De buurtontmoetingslocaties zijn in principe bedoeld voor iedereen. Bij een buurtcentrum van 

De Schoor hoorden we: ‘Mensen komen hier echt van de wieg tot de kist.’ Bij een andersoortige 

buurtontmoetingslocatie werd dit gespecificeerd tot: ‘We hebben hier bezoekers van anderhalf tot en 

met 96 jaar. Kinderen komen soms met opa’s en oma’s. Voor elke groep die binnenkomt, betekenen wij 

wat.’  

In dit hoofdstuk geven we een zo representatief mogelijke, thematisch gerangschikte 

samenvatting van wat wij tijdens onze interviews hebben gehoord, geïllustreerd met citaten. 

3.1   Gezelligheid 

Tijdens ons onderzoek is de grote waarde van deze 3 categorieën buurtontmoetingslocaties zeer 

duidelijk naar voren gekomen. Om te beginnen, zullen we dit illustreren met enkele citaten op de 

161 vragenformulieren die vrijwilligers, deelnemers en bezoekers hebben ingevuld:  

Over buurtcentra van De Schoor: ‘Dit is een gezellige en verbindende plek van de buurt voor jong en 

oud. Onmisbaar in onze wijk.’ * ‘Het brengt mensen samen. Het is een super leuk buurthuis, er is 

veel diversiteit voor jong en oud.’ * ‘Het is geweldig hier, heel wezenlijk’. 

Over buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer: ‘Het pand als geheel is laagdrempelig. Het wijkteam 

is erin gevestigd, wat zeker zorgdraagt aan de meerwaarde. Maar vooral de omgang met mensen is 

prettig. Je wordt hier gezien en gehoord.’ * ‘Mijn motivatie om deze ontmoetingsplek te bezoeken is 

heel eenvoudig: weg achter de geraniums. Het is erg fijn om met andere mensen een kopje koffie te 

drinken en te babbelen over koetjes en kalfjes. Mensen die slecht ter been zijn worden opgehaald door 

de Buurthopper en weer thuis gebracht.’ * ‘Er is in de wijk behoefte aan een plek waar men zonder 

afspraak binnen kan lopen, voor een hulpvraag, een gesprekje en kopje koffie. Of een maaltijd eten of 

ophalen.’ 

Over andersoortige buurtontmoetingslocaties: ‘Ik krijg geen terugval, eenzaamheid / verslaving. 

(…) Het is fijn om mensen te leren kennen met dezelfde problemen, omdat je je dan meer  begrepen 

voelt. Het zorgt ervoor dat je niet eenzaam wordt en bezig blijft.’ * ‘Het is een onmisbare plek voor 

mensen die een heel klein netwerk en een heel klein budget hebben. Je kunt bij en voor van alles hulp 

krijgen, de mensen staan altijd voor je klaar en je kunt er kleding en voedsel krijgen.’ * ‘Hier kunnen 

kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en afleiding vinden van een thuissituatie of worden ze van 

straat gehouden. Daarnaast leren ze dingen waar ze de rest van hun leven iets aan kunnen hebben. 

Er is aandacht voor ze en ze kunnen hun verhaal kwijt.’ 
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De woorden ‘gezelligheid’, ‘sociale contacten’, ‘mensen ontmoeten’ en ‘minder eenzaam’ werden 

tientallen keren opgeschreven. Minder vaak naar voren gebracht, maar wel hiermee 

samenhangend: ‘er even uit zijn’, ‘laagdrempelig’ en ‘veilig’. Het gaat velen om zoiets ogenschijnlijk 

simpels als met anderen een kopje koffie drinken en met buurtgenoten een spelletje spelen. 

Mensen genieten ervan om de deur uit te gaan voor een creatieve of sportieve activiteit, om 

samen te koken en/of te eten.  

3.2   Een tweede thuis 

Tijdens de interviews werd door vrijwilligers, deelnemers en bezoekers heel vaak naar voren 

gebracht dat de buurtontmoetingslocatie voelt als ‘een tweede thuis’.  

Leeftijd maakt hierin geen verschil. Een 70-plusser: ‘Thuis zit je maar alleen, hier kun je mensen 

ontmoeten. Sinds mijn man is overleden, kom ik elke koffieochtend en doe ik ook mee aan het clubje 

mindful bewegen.’ En een 18-jarige: ‘Ik zat hier tegenover op de basisschool en kom al vanaf mijn 

tiende jaar in dit jongerencentrum, na school en als er activiteiten waren. Ik kom hier al jaren, ik blijf 

hier komen, ben het gewend. Dit is mijn plek. Eerst kwam ik hier bijna 5 dagen per week, nu ben ik er 

alleen op de 2 stagedagen.’ 

Professionals en vrijwilligers die zich inzetten om van die locaties een fijne plek te maken, doen 

hier ook extra hun best voor.  

Een medewerker van De Schoor: ‘Het is soms heel moeilijk om te omschrijven wat wij doen: “zij 

drinken alleen maar koffie”. Wij zijn geen hulpverlener, maar mensen zijn best wel afhankelijk van ons. 

Juist doordat er weinig regels zijn, is dit voor mensen echt hun tweede thuis.’ 

Een beheerder van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer: ‘De warme maaltijd op woensdag is een 

heuse ‘rollatorparade’. Ik maak dan echte runderlapjes, macaroni met verse groenten. Gerechten die 

mensen die alleen wonen niet snel voor zichzelf maken. Veel bezoekers vragen van tevoren of ik extra wil 

maken, zodat ze ook een portie mee naar huis kunnen nemen.’ 

Een activiteitenbegeleider van een andersoortige buurtontmoetingslocatie: ‘Zijn verhaal is heel 

herkenbaar. Mensen worden hier gezien en gehoord, horen ergens bij. Het is een familiegevoel. Als ik hem 

een tijdje niet zie, dan ga ik hem bellen. Dat kennen heel veel mensen niet meer die hier komen. Ome dit 

en opa dat, zo noemen we elkaar.’ 

Een handvol buurtontmoetingslocaties van de 32 die wij hebben bezocht, richt zich uitsluitend 

op basisschoolkinderen, tieners en/of twintigers. Betrokkenen van een aantal andere locaties van 

categorie 2 en 3 geven aan dat ze graag meer voor kinderen zouden willen betekenen, dan wel dat 

ze gezien hun doelgroep en/of de beschikbare ruimte juist liever helemaal geen kinderen binnen 

hebben. ‘Ik wilde hier ook kinderactiviteiten organiseren, maar die breken hier de boel af.’ Een 

kaartclub die tot de voorjaars-‘lockdown’ om de week in een basisschool een ruimte huurde, telt 

alleen 70-plussers. Alle overige buurtontmoetingslocaties hebben qua leeftijd een redelijk 

gemixte groep bezoekers en deelnemers.  

Wel geldt voor alle 3 categorieën dat ze relatief weinig tieners en twintigers weten aan te trekken, 

met uitzondering van de hiervoor genoemde locaties die zich expliciet op deze groep richten. 

‘Jongeren hebben hun eigen dynamiek. Daar kunnen wij niet zoveel mee.’ * ‘Wij hebben als het om 

jongeren gaat veel te veel petten op. Niet roken, niet blowen, alle rotzooi achter je opruimen. Dat werkt 

niet.’ 

3.3   Tijdens ‘lockdown’ beweging naar buiten 

Half maart 2020 ging Nederland in een ‘intelligente lockdown’ en moesten ook de 

buurtontmoetingslocaties hun deuren sluiten. Alles kwam abrupt tot stilstand. Veel Almeerse 

professionals én vrijwilligers slaagden erin om na enige tijd de beweging naar buiten te maken, uit 
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te reiken naar de bewoners die hun gezelschap, steun of zelfs hulp juist nu extra hard nodig 

hadden.  

Stedenwijk telt 1 buurtcentrum van De Schoor, 3 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en 

diverse andersoortige buurtontmoetingslocaties. De lijnen blijken kort, de hulptroepen inventief. 

Een vrijwilliger van 1 van de 3 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer vat samen wat er 

gebeurde: ‘Al snel hebben we hier samen met het wijkteam, buurtcentrum De Inloop, kerk De 

Zuiderpoort en ontmoetingsplek De Wijkhoek een telefoonnummer of hulplijn georganiseerd, een app-

groep opgezet en de Facebook- pagina ontwikkeld “Stedenwijkers voor Elkaar”.’ Een andere vrijwilliger 

van De Veldhoek biedt steun op haar manier: ‘Vanwege corona konden we hier niet meer samen eten. 

Een deel van die mensen komt nu de deur niet meer uit. Voor circa 15 personen maak ik één keer per 

week een warme maaltijd, die iemand anders hier bij de mensen langsbrengt.’ 

Een zzp-er van een andersoortige ontmoetingslocatie met een creatieve basis heeft tijdens 

coronatijd een nieuwe informatieflyer gemaakt. ‘Alles heeft 3 maanden stilgestaan. Alle lijfelijke lessen 

vielen voor iedereen uit. Eigenlijk alles, ook de naschoolse activiteiten. We hebben een YouTube- kanaal 

opgezet en hebben daar dagelijks een half uur TV op uitgezonden. Bijvoorbeeld een knutselinstructie of 

een dansles.’  

Een vrijwilliger van een andersoortige buurtontmoetingslocatie met een religieuze basis is blij met 

de mooie zomer: ‘Dit jaar hebben we vanwege de coronacrisis zowel Pasen als Pinksteren buiten 

gevierd. We hebben buiten gewandeld en tafels in de tuin neergezet om na te praten.’ 

Een sociaal beheerder van een buurtcentrum van De Schoor in een andere wijk: ‘Ik kwam erachter 

dat ik van mijn vaste bezoekers geen telefoonnummer had. Van mijn vrijwilligers wel, die heb ik ook 

gebeld. Ik heb mij voorgenomen om een boekje te maken met de gegevens van mijn vaste bezoekers, zodat 

ik ze altijd kan bereiken. We hebben bloemen uitgedeeld, een babbelhoek opgezet en mensen aangesproken 

op straat. Zo zijn we toch in contact gebleven.’ 

Ondanks de meest creatieve inspanningen om met de vaste vrijwilligers, deelnemers en bezoekers 

in contact te blijven, overheerst(e) bij de meesten een groot gemis. De beweging naar buiten 

vanuit de buurtontmoetingslocaties beperkt zich vanwege de coronamaatregelen veelal tot een-

op-een-contact vóór de huisdeur: de professional of vrijwilliger komt bij een bewoner voor het 

maken van een praatje of het afgeven van een vers gekookte maaltijd. Dat is prettig en meer dan 

niets, maar het is onvergelijkbaar met het samenkomen in groepsverband op een plek waar je je 

thuis voelt en gekend weet.  

Een vrijwilliger: ‘De coronatijd was verschrikkelijk. Veel mensen zijn binnen gebleven, bang voor het 

virus. Ze gingen er niet goed uitzien, raakten eenzaam.’ Een zorgmanager: ‘Jonge mensen die door het 

thuis zitten echt uit hun structuur zijn geraakt en heel erg achteruit zijn gegaan. Ik heb hier huilende 

ouders aan de telefoon gehad, die het niet meer trokken met hun kind.’ Een jongerenwerker: ‘We 

hebben alles uit de kast getrokken, maar omdat het onderwijs ook al digitaal was, werkte dat na een tijdje 

niet meer. Er was duidelijk sprake van een online overkill. Deze doelgroep heeft heel veel behoefte aan 

fysiek contact. Daarom zijn we naar de jongeren toe gegaan, om een praatje te maken aan de deur. Op 1 

juni zijn we heel voorzichtig weer opengegaan. En gelukkig wisten ze allemaal weer de weg te vinden.’ 

Duidelijk is dat de coronamaatregelen – en zeker de ‘lockdowns’ wanneer de 

buurtontmoetingslocaties hun deuren geheel of goeddeels moeten sluiten – een groot effect 

hebben op buurtontmoeting. Als de mogelijkheid wegvalt elkaar buitenshuis op de vertrouwde 

plekken te ontmoeten, leidt dit bij veel mensen tot een gemis en gevoelens van eenzaamheid. Een 

deel van de vrijwilligers, bezoekers en deelnemers durft vanwege de kans op besmetting niet meer 

te komen, dan wel heeft (langer) tijd nodig om de angst voor het virus te overwinnen. Een ander 

deel kan niet wachten tot de deuren weer open gaan en pakt snel de draad weer op. Ook al gaat 

dit gepaard met restricties zoals de dan gestelde maximale groepsgrootte en de 1,5 meter regel.  
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Wij hebben vernomen en bemerkt dat de meeste buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en de 

andersoortige buurtontmoetingslocaties vanaf 1 juni 2020 – na het opheffen van de ‘lockdown’ – 

veel eerder de draad weer hebben opgepakt dan de buurtcentra van De Schoor. Hierbij zoveel 

mogelijk rekening houdend met de RIVM-regels voor onder meer het onderling houden van 1,5 

meter afstand.   Met als gevolg: kleinere groepen, het splitsen van groepen, het wijzigen van 

frequentie en/of de aanvangstijden en in één geval zelfs het naar elders verplaatsen van de 

belangrijkste activiteiten. Met overal weer vers gezette koffie en thee.  

3.4   Extra aandacht ontvangen én geven 

Behalve voor de gezelligheid, sociale contacten en activiteiten komen ook mensen naar de 

buurtontmoetingslocaties die extra aandacht en hulp nodig hebben, zoals mensen die minder te 

besteden hebben, eenzaam zijn, proberen uit een burn-out, depressie of een verslaving te komen 

en mensen die onbegrepen worden in de zorg. Zij vinden hier een luisterend oor, erkenning, 

krijgen advies wat te doen of naar wie toe te gaan, etc.  

Alle 3 categorieën buurtontmoetingslocaties blijken die behoefte te kunnen vervullen. Niet alleen 

professionals weten hier raad mee, zeker ook vrijwilligers én andere deelnemers en bezoekers. 

Mensen blijken samen een groot vermogen op te brengen om wat voor anderen te betekenen. 

Hiermee vervullen deze ontmoetingslocaties – bewust of onbewust – ook een preventieve rol en 

een (vooralsnog) niet te kwantificeren besparing op zorg.  

‘Er zijn veel mensen met meer kwetsbaarheden bij elkaar’, vertelt een coördinator van een 

andersoortige buurtontmoetingslocatie met een religieuze basis. ‘Ik verwijs vaak door, naar het 

wijkteam, naar onze eigen organisatie of naar andere organisaties. Per week doe ik dat wel 2 of 3 keer. 

Het is best een oerwoud, moeilijk om de juiste hulp te vinden.’ Een coördinator van een andere 

andersoortige buurtontmoetingslocatie met een religieuze basis schetst haar bezoekerspopulatie: 

‘Mensen die moeite hebben om binnen de boot te blijven, die een beetje uitgekotst worden door de 

maatschappij, die hier een plek vinden waar zij kunnen zijn wie zij zijn.’ De sociaal beheerder van 

een buurtcentrum van De Schoor: ‘In dit gedeelte van Almere hebben wij vooral een functie voor 

eenzame mensen, mensen met andere culturele achtergronden en voor mensen die minder te besteden 

hebben. (…) Hier maken we echt contact met mensen en hier mag je fouten maken.’  

Eén van de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer ontwikkelt vanaf het begin activiteiten voor 

mensen met COPD, omdat de initiatiefneemster van en drijvende kracht achter die locatie zelf 

deze longziekte heeft en uit eigen ervaring weet hoe belemmerend dit kan zijn. De vrijwilligers 

van deze locatie werken heel bewust ook al jaren met jongeren met een verstandelijke beperking. 

In 2015 is de eigen ‘weggeefwinkel’ verhuisd naar een ander pand van GoedeStede, aan de 

overkant van het plein. In de Kringloopwinkel zijn cliënten van Triade onder begeleiding van de 

vaste groep vrijwilligers druk met het uitsorteren van de gebrachte spullen, het prijzen, 

schoonhouden en afrekenen. De mannen van het Serviceteam Stedenwijk, die een paar dagen per 

week onder leiding van een voorman van Triade de wijk helpen schoonhouden, hebben hier hun 

thuishonk.  

Eén van de vrijwilligers: ‘Dit doen we omdat wij zelf ook een kind of een kleinkind hebben met een 

verstandelijke beperking. We zijn dus deskundig als geen ander. Ze helpen mee in de winkel en we 

organiseren een disco voor hen, een barbecue en we gaan één keer in het jaar een dag met hen naar de 

dierentuin. (…) We zouden nog meer willen betekenen voor kwetsbare mensen met geestelijke problemen. 

Nu wordt deze groep door Kwintes opgevangen in het centrum van Almere, maar daar verbaas ik mij 

over. Ze hebben juist iets kleinschaligs en rustigs nodig. Bij het Schakelteam heb ik aangegeven dat er bij 

ons ruimte is voor deze doelgroep.’ 

Tegelijkertijd met het bieden van extra aandacht en hulp, trekken de buurtontmoetingslocaties 

ook mensen aan die graag wat voor anderen en/of hun buurt willen betekenen, die actief willen 

zijn en daar blij van worden, energie van krijgen.  
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Blijkens bijvoorbeeld dit citaat van een vrouw die naar Almere verhuisde waar ze niemand kende, 

gastvrouw werd in een buurtlokaal en daar veel nieuwe contacten opdeed: ‘Het geeft een enorm 

geluksgevoel en bevrediging. Het is zó leuk om te doen.’ Een vrijwilliger van een andere 

buurtontmoetingsplek in zelfbeheer, wier moeder ook actief is: ‘Het levert energie op om je hiervoor 

in te zetten. Je doet het omdat je het leuk vindt. Het zijn heel veel verschillende dingen en je leert heel veel 

verschillende mensen kennen. Er ontstaat samenhang, mensen gaan elkaar helpen.’ Een vrijwilliger van 

een andere locatie: ‘Het gaat erom iedereen te accepteren zoals ze zijn. (…) Je luistert naar de 

verhalen, kunt doorverwijzen. Hier zitten van: “vertel maar”. Soms heel heftig. Al met al is het 

ontzettend dankbaar werk.’ 

3.5   Bezoekersaantallen 

We hoorden regelmatig dat een deel van de structurele activiteiten buiten plaatsvindt, zoals het 

opruimen van zwerfvuil, het bijhouden van het groen in de buurt, het opknappen van tuinen en 

het met het Buurtpreventieteam lopen van rondes door de wijk.  

Ook veel speciale evenementen vinden buiten plaats, alleen al omdat ze beduidend meer mensen 

aantrekken dan tegelijkertijd in de ruimte(n) zouden passen. Zo organiseren professionals en 

vrijwilligers vanuit één van de buurtcentra van De Schoor elk jaar een buurtfeest, waar verspreid 

op 1 dag zo’n 650 mensen op afkomen. Betrokkenen van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer 

trekken elk jaar met een groot buitenfestival zo’n 550 ouders en kinderen.  

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                            

In het jongerencentrum van De Schoor waar wij geweest zijn, komen gemiddeld 40 à 60 jongeren 

per dag en in totaal zo’n 650 verschillende jongeren per jaar, uit heel Almere. Eén van de 4 

bezochte buurtcentra ontvangt normaal gesproken (lees: vóórdat er corona was) zo’n 50 

bezoekers per dag en op piekdagen al gauw zo’n 75. De sociaal beheerder van een ander 

buurtcentrum schat dat er op jaarbasis tussen de 35.000 en 40.000 mensen komen, wat – 

verspreid over de 7 dagen per week dat deze locatie open is – neerkomt op zo’n 100 per dag.  

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                                    

De gemiddelde bezoekersaantallen in de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer liggen lager dan 

die van de buurtcentra van De Schoor. Voor een deel van deze locaties is de belangrijkste 

verklaring hiervoor de beperkte ruimte: 1 activiteitenruimte of 2 kleine, zonder 

uitwijkmogelijkheid naar bijvoorbeeld een grote(re) algemene ruimte of een aparte keuken. Dan 

wel de beperkte tijd per week dat van een gebouw gebruik gemaakt kan worden. Voor een ander 

deel van de locaties is de verklaring het temporiseren van de benodigde inzet van vrijwilligers, 

omdat ze daarnaast nog andere bezigheden hebben. Een buurtontmoetingsplek die doorgaans 7 

dagen per week open is, zou voor meer armslag graag gebruik willen maken van het nabijgelegen 

buurtcentrum van De Schoor. 

De ondergrens is een bezoekersaantal van om de week ruim 40 personen. Dit betreft een 

kaartclub die hiervoor een ruimte huurde in een basisschool, maar vanwege de hoge leeftijd van 

de deelnemers (70 tot 90 jaar) en de 1,5 meter afstandsregel sinds half maart niet meer bij elkaar 

is geweest. De bezoekersaantallen liggen tussen gemiddeld 50 personen per week en ruim 250 per 

week, plús de kinderen. Twee buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer hebben beduidend meer 

fysieke armslag: Huis van de Waterwijk in een oud basisschoolgebouw en de combinatie van 

Delen & Meer met de Brei- en Hakerij in een groot anti-kraak winkelpand in het centrum van 

Almere Buiten. 

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties                                                                                           

Bij de andersoortige buurtontmoetingslocaties zien we normaal gesproken grotere verschillen 

tussen de bezoekersaantallen. Ook dat heeft te maken met de beschikbare binnenruimte en de 

beschikbare tijd van betrokkenen, waaronder bij een deel van deze locaties naast vrijwilligers ook 

stagiairs en betaalde professionals. Een extra verklaring is het al dan niet structureel gebruik 
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maken van de buitenruimte of van overdekte ruimten elders in de wijk, het actief zijn in andere 

delen van de stad of zelfs daarbuiten. We hoorden bezoekersaantallen op de door ons bezochte 

andersoortige buurtontmoetingslocaties van afgerond gemiddeld 25, 50, 100, 250 en 500 per 

week.  

3.6   Conclusies 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat de 3 onderscheiden categorieën buurtontmoetingslocaties 

van grote betekenis zijn voor bewoners. Het maakt geen verschil of ze daar ‘vaste’ of ‘losse’ 

vrijwilliger zijn, gedetacheerd zijn, stage lopen, regelmatige deelnemer zijn of incidentele 

bezoeker. Hun ‘tweede thuis’ is een wezenlijk deel van hun leven geworden. Op basis van onze 

bevindingen en wat wij van professionals en bewoners hierover hebben gehoord, durven we hier 

te stellen dat een aanzienlijk deel van de bewoners voor hun sociale contacten grotendeels 

afhankelijk is van deze locaties.  

Uit de voorbeelden in dit hoofdstuk blijkt dat buurtontmoeting in de binnenste cirkel van het 

Almeerse welzijnswerk beduidend méér is dan alleen ontmoeten en verbinden. Het omvat ook 

delen van dat wat op veel grotere schaal plaatsvindt in de tweede cirkel van het welzijnswerk: 

‘makelen en schakelen in de wijken’. De professionals én vrijwilligers van de 3 categorieën 

buurtontmoetingslocaties verwijzen mensen die meer hulp kunnen gebruiken door naar het 

wijkteam of anderszins, bezoeken mensen thuis als ze zich zorgen om hen maken en nodigen ze 

actief uit om uit hun isolement te komen.  

 
De meeste bewoners die wij gesproken hebben, zijn heel honkvast: zij hechten aan de 

buurtontmoetingslocatie die ze zelf ooit hebben geïnitieerd, die ze als vrijwilliger (nog steeds of 

weer) draaiende helpen houden, dan wel die ze regelmatig bezoeken. We zijn ook aardig wat 

bewoners tegengekomen die hun vrije tijd doorbrengen op verschillende 

buurtontmoetingslocaties. Bijvoorbeeld senioren die precies weten wanneer waar een 

gezamenlijke warme maaltijd kan worden genoten en hiervoor ook buiten hun eigen wijk en/of 

hun stadsdeel gezelligheid zoeken.   
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4. Knelpunten, uitdagingen en wensen 

Tijdens onze 32 gesprekken op locatie, onze 4 extra interviews én de door Zorg & Welzijn 

georganiseerde gebiedsbijeenkomsten over het welzijnswerk in Almere kwamen dezelfde 

vraagstukken opvallend vaak aan bod. Het blijken de belangrijkste knelpunten en uitdagingen in 

het Almeerse buurtontmoetingsveld, waarvan betrokkenen graag zien dat hier aandacht voor is bij 

de gemeente én bij de andere sleutelspelers in het sociaal domein. Het gaat om de volgende 6 

vraagstukken: (A) financiële zekerheid, (B) hulp waar nodig, (C) vastgoedverhuur, (D) belang 

van beheer, (E) aanbod vrijwilligers en (F) actuele informatie. 

In dit hoofdstuk beschrijven we, gerangschikt per vraagstuk, de knelpunten, uitdagingen en 

wensen van de circa 130 personen die wij gesproken hebben: de professionals, vrijwilligers, 

bezoekers en deelnemers. Die informatie vullen we per vraagstuk aan, daar waar het besproken 

vraagstuk ook aan de orde is gekomen tijdens de gebiedsbijeenkomsten. 

Op basis hiervan betogen we in hoofdstuk 5 waarom het tijd is voor vernieuwing van het 

Almeerse buurtontmoetingsveld. En beschrijven we vervolgens in hoofdstuk 6 per vraagstuk de 

door ons gedachte oplossingen voor de 6 geconstateerde knelpunten. Dit doen we aan de hand 

van ons model ‘Versterking van de kern’ en ons advies het buurtontmoetingsveld daadwerkelijk 

in te richten vanuit de kern: de Almeerse bewoners. In hoofdstuk 7 ten slotte komen we op basis 

van onze visie tot een financiële doorrekening in 3 scenario’s met verschillende gevolgen voor het 

buurtontmoetingsveld.  

A. Financiële zekerheid 

Bij een groot deel van de door ons bezochte buurtontmoetingslocaties is sprake van onzekerheid 

over het voortbestaan van ‘hun’ locatie(s), vooral vanwege geld. 

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                                                

Er zijn zorgen over de bezuinigingen op het welzijnswerk. Een opbouwwerker van De Schoor: 

‘De continuïteit van ons aanbod staat onder druk. We zien bezuinigingen aankomen en dat zorgt voor 

onderlinge onrust. Collega’s gaan uit voorzorg toch weer om zich heen kijken voor een andere baan.’ Een 

jongerenwerker: ‘De 3 jongerencentra van De Schoor zijn heel belangrijk voor de stad. Ik voorzie dat er 

heel veel problemen in Almere ontstaan als deze plekken dicht zouden moeten. Ik snap dat de gemeente 

graag wil dat alles op vrijwilligers draait, maar dat is met jongeren niet haalbaar. Vrijwilligers komen en 

gaan. Je moet er een professional op hebben staan. Je kan ze geen sleutel geven en succes.    Wij leiden het 

hier in goede banen.’ Een sociaal beheerder: ‘Het gebouw is oud. Natuurlijk moet er het een en ander 

verbouwd worden, maar het heeft zoveel sfeer. We willen het heel graag behouden. Er vinden hier veel 

activiteiten plaats. We zijn de spil in de wijk. Het gebouw is een heel dierbare plek,       het brengt geluk 

en plezier.’ 

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                                                       

Bij vrijwilligers van alle buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer leeft elk jaar grote onzekerheid 

over het voortbestaan van de plek. Kunnen we het openhouden, kan de huur weer betaald 

worden, is er voldoende budget voor de nutskosten, voor activiteiten, voor vervanging van de 

kapotte koelkast? Dit gevoel van onzekerheid is de laatste jaren toegenomen, omdat met de 

overgang van Programmabureau Stad naar team Leefbaarheid ook de financiële middelen van de 

gebiedsteams zijn ingeperkt. De vragen van vrijwilligers over toekomst van ‘hun’ plek, leidden tot 

antwoorden met steeds meer slagen om de arm. 

Er is bij de vrijwilligers behoefte aan rust en duidelijkheid voor de langere termijn: ‘Het is ieder 

jaar weer spannend of het wel doorgaat, terwijl wij er heel veel energie in steken. Ik heb liever meer 

zekerheid voor een langere periode.’(…) ‘Dat is ook belangrijk bij het maken van plannen voor volgend 

jaar, zodat we vooruit kunnen werken.’ * ‘Structureel geld, dat het blijft draaien en deze plek 

gegarandeerd blijft. Ook als er nieuwbouw komt.’ * ‘Er moet gezorgd worden voor meer continuïteit. We 
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leven nu van jaar tot jaar. Wij pleiten voor een meer structurele, meerjarige en duurzame vorm van 

financiering van buurtontmoeting.’ 

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties:                                                                                                     

Zes van de 14 andersoortige buurtontmoetingslocaties waar wij langs zijn geweest, zijn locaties 

die op zichzelf staan. Ze vallen niet onder een grotere (koepel)organisatie die hen (deels) 

ondersteunt met geld, menskracht, scholing, etc. Dat maakt kwetsbaar.  

Volgens een initiatiefnemer alias coördinator van zo’n op zichzelf staande andersoortige 

buurtontmoetingslocatie heeft dit te maken met de subsidiesystematiek: ‘Wat mij steekt, is dat er in 

dit voormalige schoolgebouw 1 lokaal is van de gemeente waar mensen gratis gebruik van mogen maken, 

terwijl mijn stichting een heel hoge huur moet betalen. Het heeft ongetwijfeld te maken met verschillende 

potjes. Iets ingewikkelds tussen het gemeentelijke Subsidiebureau en de gemeentelijke afdeling Vastgoed. 

(…) Het ingewikkelde is dat als wij hier heel hard werken en meer inkomsten halen uit de activiteiten, 

dat dan bij de beoordeling van de genoten subsidie in relatie tot de behaalde resultaten wordt gezegd dat 

wij geld over hebben. We hebben nu 1 van de 3 lokalen opgezegd, omdat onderhuur niet mag en de 

huurkosten te hoog zijn in relatie tot de inkomsten. De kans bestaat dat wij dan minder subsidie krijgen, 

omdat we minder huurkosten hebben. Die mechanismen zijn – als je deels afhankelijk bent van subsidie – 

niet te doen.’ 

Ook andersoortige buurtontmoetingslocaties die wél deel uitmaken van een grotere 

(koepel)organisatie kunnen financieel kwetsbaar zijn, zoals locaties die hecht verbonden zijn aan 

een kerkelijke organisatie. Betrokkenen kunnen zich aan het eind van elk boekjaar (of al veel 

eerder) flink zorgen maken over de vraag of ze volgend jaar nog wel bestaan. ‘Elk jaar is het weer 

serieus spannend voor ons. Een paar jaar geleden hingen we in de ringen. Mensen verdwijnen van de 

radar als deze plek ophoudt te bestaan. Ze kunnen niet zomaar iets anders vinden.’ 

Tegelijkertijd zijn er ook professionals en vrijwilligers binnen deze categorie die over een rotsvast 

vertrouwen beschikken dat ‘hun’ locatie een gezonde toekomst heeft. ‘Het gebouw is flink duurder 

geworden dan gedacht. Je ontwerpt het en vervolgens zijn er nog een heleboel eisen waar het aan moet 

voldoen. Het heeft gelukkig zoveel enthousiasme opgeroepen dat we van allerlei individuele schenkers nog 

steeds giften binnenkrijgen. We zijn een ANBI- instelling, dus mensen kunnen belastingvrij schenken.’ 

Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over ‘financiële (on)zekerheid’                                

Poort: ‘De gemeente moet het aan bewoners overlaten, maar het wel ondersteunen met financiën en 

andere middelen.’ * Haven: ‘Niet nog meer kortstondige initiatieven, maar investeren in duurzaamheid.’ 

* Stad Oost (2x): ‘Het zou goed zijn om een stapje terug te doen in de financiering van De Schoor en 

het geld uit te geven aan andere organisaties om die overeind te houden.’ * ‘Structurele financiering van 

bewezen activiteiten en vrijwilligers ontbreekt.’  

Conclusies over ‘financiële (on)zekerheid’                                                                                                                                                                 

Onzekerheid over het voortbestaan van de ‘eigen’ buurtontmoetingslocatie speelt bij alle 3 

categorieën. Bij De Schoor (categorie 1) vooral in de jaren dat de gemeente heeft 

aangekondigd dat er bezuinigingen aankomen, zoals in 2020. Bij de 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (categorie 2) speelt het elk jaar en de laatste jaren 

nog meer dan daarvoor. Omdat bij de andersoortige buurtontmoetingslocaties (categorie 3) 

sprake is van een grotere variatie in inkomensbronnen, zien we hier een meer divers beeld. 

 

B. Hulp waar nodig 

Het knelpunt ‘hulp waar nodig’ gaat níet over de afhankelijkheid van vrijwilligers, wat voor alle 3 

categorieën buurtontmoetingslocaties even relevant is. Dat vraagstuk komt verderop aan de orde 

bij knelpunt E. Het gaat hier ook niet om service rond vastgoedverhuur, dat we behandelen bij 

knelpunt C. We doelen hier op praktische hulp bij de exploitatie van vooral de 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (categorie 2) en in mindere mate ook van de 
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andersoortige buurtontmoetingslocaties (categorie 3). Vraag is van wie die praktische hulp zou 

kunnen of moeten komen. 

De gemeente heeft welzijnsorganisatie De Schoor (categorie 1) expliciet de opdracht meegegeven 

om   een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ‘totstandkoming van sociale verbanden en de 

verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken’. In de afspraken van de 

gemeente en De Schoor voor 2020 staat onder meer: ‘Buurtbewoners worden (waar nodig) in 

combinatie met het sociaal-cultureel werk en de wijkteams geactiveerd en ondersteund bij het opzetten 

van een sociaal netwerk en een activiteitenaanbod.’ Hoe ver reikt die inzet eigenlijk buiten de eigen 

buurtcentra, jongerencentra en andere De Schoor-locaties? 

Praktische hulp bij het reilen en zeilen van de buurtontmoetingslocaties van categorie 2 en 3 

komt ook van de gemeente, bijvoorbeeld van team Leefbaarheid, van een gebiedsspecialist van 

Zorg & Welzijn of van een wijkregisseur van afdeling Stadsruimte. Ook de woningcorporaties die 

voor buurtontmoeting één of meer ruimtes beschikbaar stellen, met of zonder (gedeeltelijke) huur 

en nutskosten, kunnen hier zelf een rol in spelen dan wel hiervoor een beroep doen op lokale 

partners. 

Samenwerken aan leefbaarheid                                                                                                                     

Professionals en vrijwilligers van De Schoor komen in buurten en wijken regelmatig in aanraking 

met vrijwilligers van buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer resp. met professionals en 

vrijwilligers van andersoortige buurtontmoetingslocaties. Als ze elkaar weten te vinden en het 

klikt, organiseren ze samen onder meer hulpacties, activiteiten en evenementen (binnen en 

buiten). Wat ook veel gebeurt, is dat betrokkenen mensen (al dan niet via het wijkteam) aan 

elkaar doorverwijzen.  

Vaak gaat dit heel goed: ‘Dit jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen Burendag verspreid over 

de stad georganiseerd. In heel goede samenwerking met De Schoor, Talent in Opleiding en de 

Droomspeelbus, met weinig ruchtbaarheid om de groepen klein genoeg te houden.’ * ‘We werken heel veel 

samen met De Schoor, dat voelt als collega’s.’ * ‘De Schoor zorgt dat de juiste kinderen op onze 

activiteiten komen en gebruik kunnen maken van een strippenkaart. We stellen ruimte beschikbaar aan 

kinder-  en jongerenwerkers.’  

Soms loopt de samenwerking niet prettig                                                                                                     

De samenwerking loopt niet altijd op rolletjes. Tijdens onze ronde door de stad lieten 

verschillende vrijwilligers van buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer zich kritisch uit over De 

Schoor. Onder ander omdat voor alles (te veel) geld gevraagd wordt, omdat ondersteuning voelt 

als controle, omdat een buurtcentrum te vaak dicht is en mails laat of niet beantwoord worden.  

Bij betrokkenen van andersoortige buurtontmoetingslocaties hebben de negatieve ervaringen met 

De Schoor vaak een commercieel aspect: ‘Met De Schoor heb ik regelmatig gemerkt dat wanneer wij 

een goed lopende activiteit hadden, zij die ook gaan aanbieden.’ * ‘Ik wil graag met ze samenwerken, 

maar ze moeten geen dingen neerplempen en aan mij overlaten waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid 

zouden moeten nemen. (…) Een ander ding met De Schoor is dat ze meerdere mensen die hier een zaal 

huren voor een activiteit hebben benaderd om dat op hun locaties te komen doen. De Schoor wilde hun 

een vrijwilligersvergoeding geven, maar dan moest alles wel onder hun vleugels.’ * ‘Wij groeiden uit onze 

jas in een van de buurtcentra en De Schoor wilde niet meegroeien. Wij betaalden best veel geld, maar je 

mocht nog geen spijker in de muur slaan.’ * ‘Ik heb in de achterliggende jaren meermaals meegemaakt 

dat wij een activiteit hadden bedacht en opgezet en dat ik merkte dat De Schoor het in hun jaarverslag 

had opgenomen. Alsof zij het hadden gedaan. Heel apart.’  

Ymere huurt voor projecten die gericht zijn op het leefbaarder maken van een buurt, zo nu en 

dan extra opbouwwerk in: bij De Schoor of bij een klein bureau, afhankelijk van de situatie. ‘De 

Schoor is wat mij betreft een bureaucratie’, aldus de gebiedsregisseur van Ymere. ‘Net zoals Ymere of 



24 

 

de gemeente dat ook is, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Je huurt dan een organisatie in die 

ook een andere agenda heeft. Wat overigens te begrijpen is. Wij maken als corporatie zo nu en dan graag 

gebruik van de expertise van Wijkadvies, dat snel schakelt en de taal van onze huurders spreekt.’ 

Hulp vanuit De Schoor bij de exploitatie                                                                                                        

Het komt regelmatig voor dat De Schoor op verzoek van de gemeente (team Leefbaarheid), van 

de woningbouwcorporatie (verhuurder) of van de vrijwilligers zelf gevraagd wordt om (tijdelijk) 

hulp te bieden bij de exploitatie van één of meer van de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. 

Bijvoorbeeld om een nieuw initiatief dan wel herstart ‘een zetje’ te geven, te ondersteunen bij 

subsidieaanvragen, een stichting te helpen oprichten dan wel te ontbinden, te bemiddelen bij 

onderlinge wrijvingen en ruzies, etc. Soms kan of gebeurt dat binnen de reguliere afspraken en 

maakt een opbouwwerker daar ruimte voor binnen zijn of haar werkpakket. Soms worden 

hiervoor met de gemeente of woningbouwcorporatie aparte financiële afspraken gemaakt.  

Zo vertelt een vrijwilliger van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer dat ze hulp heeft gevraagd 

aan een medewerker van Mooi Zo Goed Zo, een onderdeel van De Schoor. ‘We zijn bezig om een 

stichting op te richten, dan ben je een rechtspersoon. Een stichting helpt voor de geloofwaardigheid van dit 

initiatief. Mensen kunnen zien dat het goed zit en het biedt de mogelijkheid zaken groots aan te pakken, 

voor het geval je dat een keer wilt.’ Een kleine denktank van een buurtlokaal dat na een interne 

ruzie niet goed weet hoe nu verder, hoopt dat de nieuwe opbouwwerker die onlangs aan deze 

locatie gekoppeld is na haar inwerktijd schot in de zaak kan brengen. Door corona is de uitdaging 

nog groter. ‘Je kunt wel de behoeften ophalen. Maar ja, op welke manier moet je het dan waarmaken?’ 

De gebiedsregisseur van Ymere is groot voorstander van samenwerking: ‘Bij dat vormgeven van 

eigenaarschap is soms hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld opbouwwerk. Hoe pak je zaken aan, waar 

kun je terecht voor advies of financiële middelen, hoe motiveer je de andere bewoners, hoe organiseer je een 

bewonersbijeenkomst om maar wat te noemen. Ook het team Leefbaarheid vanuit de gemeente vervult 

hier een belangrijke rol in. Het wijkbudget is één van de middelen die ingezet kunnen worden door de 

gebruikers / bewoners van de wijk om initiatieven te faciliteren. Gemeente, welzijnswerk en corporaties 

gebruiken elkaars ogen en oren in de wijk en versterken elkaar op deze manier. Onder het motto: niet te 

ingewikkeld doen, maar actie ondernemen.’ 

 

De Schoor benadrukt de kwetsbaarheid van bewonersinitiatieven en hanteert daarom in 

sommige buurtcentra de regel dat er altijd minstens 1 professional aanwezig moet zijn als 

de Buurtkamer open is of er een bewonersactiviteit gaande is.  

 

Hulp vanuit de gemeente bij praktische zaken                                                                                             

De gebiedsmanagers en de gebiedssecretarissen vanuit team Leefbaarheid en de 

gebiedsspecialisten vanuit Zorg & Welzijn willen er ook zijn voor dit soort vaak heel praktische 

zaken. Voor het helpen verhelpen van langdurige wrijvingen of zelfs knallende ruzies tussen 

vrijwilligers onderling, wordt zo nu en dan vanuit team Leefbaarheid en/of Zorg & Welzijn een 

beroep gedaan op de gemeentelijke mediator. Deze ‘neutrale conflictbemiddelaar’ gaat met de 

betrokkenen na wat er speelt, wat de wensen zijn, wat nodig is en wat een positief verschil kan 

maken.  

Deze praktische hulp vanuit de gemeente leidt regelmatig tot grote tevredenheid: ‘Wij zijn heel blij 

met de samenwerking met de gebiedssecretaris’, zegt een vrijwilliger van een buurtontmoetingsplek in 

zelfbeheer. ‘Ze is heel toegankelijk, dingen worden geregeld. Ze helpt het mogelijk maken door budget 

beschikbaar te stellen en advies te geven hoe wij zaken het beste aan kunnen pakken.’ * ‘Ik voel mij 

gelijk met jullie. Als iets mogelijk is, helpen, jullie. Als iets niet kan, dan is dat zo.’  

En soms lopen deze contacten stroef of gaat er onderweg iets fout: ‘De laatste tijd zitten we 

ontzettend te hannesen over geld. (…) Er is altijd wat. Ik vraag me dan af: willen jullie in het stadhuis 

eigenlijk wel dat bewoners zich inzetten?’ * ‘De contacten gingen altijd heel goed, tot het ineens misging. 
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Er zijn geen boze woorden gevallen. Het was miscommunicatie, mede door corona en een vakantie 

ertussen.’  

Voor activiteiten in de openbare ruimte zoeken professionals en vrijwilligers van de 

buurtontmoetingslocaties van categorie 2 en 3 bij de gemeente contact met de juiste afdelingen 

c.q. teams c.q. contactpersonen. De wijkregisseur is doorgaans snel gevonden. Voor een 

veelzijdig project of een groter evenement, moet je je als initiatiefnemer bij meerdere 

gemeentelijke loketten melden. Live of digitaal. Het in bezit hebben van de namen van de juiste 

ambtenaren, hun mailadressen en mobiele nummers scheelt natuurlijk een hoop tijd. Ook als 

medewerkers van bijvoorbeeld het gebiedskantoor de weg willen wijzen. 

Het blijkt niet altijd mee te vallen. De uitspraak ‘de gemeente is net een veelkoppig monster’ is 

meermaals gevallen. ‘De rol van de gemeente bij dit buurtlokaal vind ik ingewikkeld. De gemeente zou 

meer ondersteuning moeten bieden in plaats van dingen bepalen. Als ik tig formulieren moet invullen, dan 

vind ik dat vervelend. De communicatie is moeilijk.’ * ‘Ik zou graag kortere lijnen hebben met de 

gemeente. Bijvoorbeeld een duidelijk aanspreekpunt. Iemand die je belt en die dan binnen de gemeente op 

zoek gaat naar de juiste collega.’ * ‘Als de gemeente elders in de stad een nieuwe broedplaats wil starten, 

huren ze hiervoor mensen in, die vervolgens bij mij informatie inwinnen en later huurders komen 

verleiden om naar hen toe te verhuizen. Dat stelt mij wel teleur.’ 

Gelukkig zijn er genoeg positieve ervaringen, mede dankzij de persoonlijkheid van alle 

betrokkenen en de onderlinge klik: Twee vrijwilligers van 2 verschillende 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer: ‘Ik heb inmiddels een groot netwerk, genoeg kanalen. Ik heb 

contacten met Reiniging, Groen, Stadsruimte, de wijkregisseur, het schakelteam. En ik doe veel zelf.’ * 

‘Wij bellen en mailen iedereen om zaken op te lossen. Zoals kapotte prullenbakken hier aan het plein. Die 

zijn niet hufterproof, dat ergert mensen. (…) We zijn heel goed in contacten en heel ondernemend.’ Een 

professional van een andersoortige buurtontmoetingslocatie is ook zeer te spreken: ‘We hebben 

meerdere accounthouders en jaarlijkse meerdere gesprekken. De samenwerking verloopt goed. We hebben 

goede connecties met de gemeente. Dat gaat heel erg goed en dat moet zo blijven.’ 

Hulp uit onverwachte hoek                                                                                                                                  

Soms komt hulp uit een onverwachte hoek. In juli 2020 maakte de oorspronkelijke 

initiatiefnemer van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer bekend dat zij voor haar locatie geen 

toekomst meer zag, vanwege het gebrek aan menskracht én de nieuwe ‘anderhalve meter-

samenleving’. ‘Ik had best grote plannen, maar tijd ontbreekt. Meer mensen in de buurt of als 

aanspreekpunt zou zeker helpen. Gewoon een beheerder zeg maar. De mensen die zich hieraan hebben 

verbonden zijn zeer bedreven, maar hebben ook hun eigen bezigheden.’ In oktober bood een ervaren 

beheerder van een andere buurtontmoetingsplek in zelfbeheer hulp aan en werd op de 

Facebookpagina een doorstart aangekondigd. De ruimte is en blijft van Ymere, maar de 

exploitatie wordt ondergebracht bij de eerder door hem opgerichte stichting. Een actieve bewoner 

uit zijn netwerk heeft het beheer op zich genomen, de vrijwillige buurtconciërges kunnen van 

hieruit hun werk blijven doen en de oorspronkelijke initiatiefnemer blijft op de achtergrond 

betrokken.  

Zo kan het gebeuren dat de beheerder van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer de redding 

betekent van een andere buurtontmoetingsplek, zelfs als die zich bevindt in een ander stadsdeel. 

En zo hoorden we ook van vrijwilligers van met name buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer de 

wens om meer contact met elkaar te hebben, af en toe bij gelijkgestemden even hun hart te 

kunnen luchten, advies te kunnen vragen én van elkaar te kunnen leren. 
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Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over ‘hulp waar nodig’                                                   

Tijdens de gebiedsbijeenkomsten hebben professionals respectievelijk vrijwilligers, deelnemers en 

bezoekers los van elkaar en per gebied hun inbreng kunnen geven. Zij kregen diverse dilemma’s 

voorgelegd, waaronder de vraag om als gemeente of welzijnsorganisatie(s) zoveel mogelijk aan de 

bewoners over te laten of om sterk in te zetten op continuïteit. Over dit dilemma waren de 

meesten het eens: laat het initiatief bij bewoners en ondersteun waar en wanneer nodig.  

De precieze invulling daarvan verschilt nogal in gradatie. Grotendeels loslaten. Wat 

randvoorwaarden meegeven. Aanjagen met een ruimte, geld en praktische steun. Het zorgen voor 

eenvoudige en toegankelijke processen, om ingewikkelde wet- en regelgeving geen struikelblok te 

laten zijn. Het helpen leggen van verbindingen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en 

organisaties. Tot het nemen van een coördinerende rol, omdat bewoners het niet altijd zelf 

kunnen en om dubbelingen te voorkomen.  

Enkele citaten vanuit de verschillende stadsdelen. Stad Oost: ‘Bewoners weten veel meer wat er 

speelt in hun wijk. Vanuit de onderkant is beter dan vanuit een organisatie. De kennis en kunde van 

bewoners is groot. Laat los!’ Poort: ‘Helpen opzetten en steeds meer terugtrekken, wel vinger aan de pols 

houden, betrokkenheid tonen, motiveren, waardering geven.’ Haven (2x): ‘Een buurtlokaal waar ik bij 

betrokken ben geweest, is 3 keer onderuit gegaan qua organisatie. Dat had meer begeleiding mogen 

krijgen. Selecteer mensen, leid ze op. Als het 3 keer onderuit gaat, geeft dat heel veel ruzie en gedoe, zelfs 

in de hele wijk.’* ‘Ik vind dat alle initiatieven van bewoners moeten komen, maar dat de gemeente klaar 

moet staan om te ondersteunen.’ 

Conclusies over ‘hulp waar nodig’                                                                                                                              

We hoorden tijdens diverse gesprekken op locatie, van de gebiedsregisseur van Ymere en 

van verschillende gemeentelijke collega’s dat bij diverse buurtontmoetingsplekken in 

zelfbeheer (categorie 2) sprake was of nog steeds is van jarenlange ondersteuning van een 

opbouwwerker van De Schoor, vanuit Ymere en/of vanuit de gemeente. En dat dit geen 

garantie blijkt voor een gezonde doorstart. We hoorden ook dat betrokkenen van 

verschillende andersoortige buurtontmoetingslocaties (categorie 3) zich zo nu en dan of 

zelfs regelmatig afvragen hoe ze hun werk goed kunnen blijven doen zonder eronder te 

bezwijken. Hen is niet duidelijk waar ze terechtkunnen voor hulp. 

 

Bereikbaar en benaderbaar zijn als er wat is, dichtbij blijven, meekijken, faciliteren, 

inspringen waar nodig, actief ondersteunen of zelfs alles samendoen? Blijkbaar is er iets 

anders, extra’s nodig aan ondersteuning van buurtontmoetingslocaties die niet kunnen 

terugvallen op een (ruime) professionele basis. In andere gemeenten zijn hier goede 

ervaringen mee opgedaan. Wij werken een voorstel hiervoor verder uit in hoofdstuk 5.  

              

C. Vastgoedverhuur 

Alle 17 buurtcentra van De Schoor zijn gevestigd in vastgoed van de gemeente, evenals 7 van de 

17 huidige buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en 5 van de 14 door ons bezochte 

andersoortige buurtontmoetingslocaties. Voor het gemeentelijke vastgoed moet een 

marktconforme huur worden betaald.  

De 3 woningcorporaties in Almere stellen voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer al vele 

jaren locaties beschikbaar. Bij de Alliantie verschilt het per buurtontmoetingslocatie: voor de ene 

ruimte wordt geen huur gevraagd, voor de andere wel. GoedeStede heeft vrijstelling van 

huurkosten in 2 stappen afgebouwd en vraagt nu de volledige huur.  

Ymere stelt tot op de dag van vandaag 5 locaties beschikbaar voor buurtontmoetingsplekken in 

zelfbeheer, voor een totale huurwaarde van ongeveer €30.000 per jaar. Henriëtte Schneiders, 

gebiedsregisseur Ymere en consulent voor Almere Haven, heeft daar goede redenen voor: 

‘Betrokkenheid van bewoners bij hun woning en hun directe woonomgeving vinden we essentieel om de 
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leefbaarheid in wijken te versterken. Om dit mede vorm te geven, faciliteren we een vijftal buurtlokalen. 

Deze buurtlokalen staan op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat. Actieve bewoners en 

bewonerscommissies hebben op deze manier een plek van waaruit ze zich sterk kunnen maken voor hun 

buurt. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met de gemeente, welzijnswerk, politie, zorgpartijen en 

vrijwilligers.’ 

Een meer recente ontwikkeling is dat voor een andersoortige buurtontmoetingslocatie ook de 

Almeerse Scholen Groep ruimten beschikbaar stelt en in geval van Activiteitencentrum de 

Aquamarijn voor de organisatie volledig de verantwoordelijkheid neemt. 

Mooi om te merken, was de we overal even enthousiast werden rondgeleid. De meeste 

betrokkenen voelen zich thuis op ‘hun’ locatie en zijn er trots op. Ze wezen ons onder meer op de 

prachtige keuken, een kast vol met spellen en ruilboeken, de knusse tweedehands zithoek of juist 

de nieuwe stijlvolle stoelen, de door deelnemers gemaakte kunst, de benutte buitenruimte, de 

muziekmengtafels, de net gladgeschuurde vloer van de ruimte-in-wording. Uiteraard zijn er hier 

en daar ook nog genoeg wensen, die ze zelf qua haalbaarheid niet al te hoog inschatten, maar die 

wel het gebruiksgemak en de mogelijkheden behoorlijk zouden vergroten: een grotere keuken, 

een uitbouw, een invalidentoilet en een lift, een andere ingang voor een betere bereikbaarheid, 

etc. 

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                          

De buurtcentra, voorheen buurthuizen, van welzijnsorganisatie De Schoor zijn in opdracht van 

de gemeente gebouwd, daar waar de gemeente met de groei van deze nieuwe stad (vanaf 1976) in 

zo’n welzijnsaccommodatie wilde en kon voorzien. Er zijn al die jaren een ons onbekend aantal 

van deze buurtontmoetingslocaties onttrokken aan het gemeentelijk welzijnswerk, van gebruiker 

gewisseld of gesloopt. En er zijn nieuwe buurtcentra gebouwd. Momenteel zijn het er 17 in 

totaal. De gebouwen behoren tot het gemeentelijk vastgoed. De Schoor betaalt vanuit de 

gemeentelijke subsidie huur voor het gebruik aan het gemeentelijk Vastgoedbedrijf en verhuurt 

daar waar wenselijk en mogelijk een deel van de ruimten aan derden: voor langere tijd, op een 

vast tijdstip per week/maand of incidenteel. 

De medewerkers van De Schoor noemden als belangrijkste knelpunten met het vastgoed: de 

grootte van de ruimtes (veelal te klein) en de uitstraling van de gebouwen (de meest oude 

gebouwen ogen eh…’ verouderd’): ‘Het imago van de buurtcentra is niet goed. Mensen zien het als 

stoffig, kneuterig en voor mensen die minder te besteden hebben.’ De realisatie van inmiddels 5 

Buurtkamers in 5 verschillende buurtcentra ging onder meer gepaard met het verder verlagen van 

de drempel: een behoorlijke upgrading van de ontmoetingsruimte, het stimuleren van eigen 

initiatieven én het gratis beschikbaar stellen van een ruimte voor hieruit ontstane activiteiten.  

Structurele verhuur – en met name de structurele verhuur van meer ruimtes tegelijk in hetzelfde 

gebouw – blijkt de ruimte voor activiteiten van bewoners letterlijk in de weg te zitten. Hierbij gaat 

het om commerciële verhuur, verhuur aan bijvoorbeeld een wijkteam, een stichting of aan 

laagdrempelige dagbesteding. De inkomsten uit de verhuur zijn uiteraard welkom en de 

aanwezigheid van sommige functies op dezelfde locatie versterken elkaar ook, maar de structurele 

verhuur gaat hier en daar ten koste van de essentie van de welzijnsorganisatie: ruimte bieden aan 

bewoners (voor participatie, ontmoeting en ontplooiing).  

Tijdens het groepsgesprek met 5 professionals en een vrijwilliger van De Schoor werden de 

dilemma’s het meest duidelijk onder woorden gebracht: ‘De huurinkomsten zijn belangrijk voor de 

organisatie, maar we dreigen soms een zalencentrum te worden.’ * ‘Bij verhuur gaan de deuren dicht. Bij 

activiteiten kunnen anderen komen kijken. Je creëert met verhuur dus eigenlijk afstand in plaats van 

verbondenheid.’ * ‘Het idee bij verhuur is dat de huurder ook iets terugdoet voor het buurtcentrum, maar 

dat komt moeilijk op gang. Dat maakt dat verhuur een belemmerende factor is in het vergroten van 

betrokkenheid en cohesie in de wijk.’ 
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Van de ons bezochte buurtcentra van De Schoor neemt De Ruimte een bijzondere positie in, 

omdat deze buurtontmoetingslocatie het gebouw deelt met Prisma (Sterrenschool De Ruimte) en 

Partou kinderopvang. Deze 3 organisaties die samen een Integraal Kind Centrum vormen, delen 

behalve het gebouw ook de sociaal beheerder alias conciërge.  

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                               

Van de 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer maken er 8 gebruik van een gebouw van 1 van 

de 3 Almeerse woningcorporaties: Ymere (4), de Alliantie (2) en GoedeStede (2). Van de 17 zijn 

er 7 gevestigd in gemeentelijk vastgoed, waarvan 4 in leegstaande basisschoolgebouwen, 2 in 

gebruik zijnde basisschoolgebouwen en 1 in een volstrekt uniek gebouw: Het Klokhuis. Van de 

resterende 2 huurt er 1 incidenteel bij een restaurant-zaalverhuur en 1 structureel bij een 

particulier.  

De relatie tussen het Vastgoedbedrijf van de gemeente Almere en de buurtontmoetingsplekken in 

zelfbeheer staat onder druk. Aan beide kanten leeft onvrede. Complicerende factor is dat de 

huurcontracten zijn gesloten tussen collega’s van het Vastgoedbedrijf en team Leefbaarheid 

(voorheen PBS), terwijl de bewoners de feitelijke gebruikers zijn. Bij het Vastgoedbedrijf richt de 

onvrede zich vooral op plekken waar bewoners volgens de betreffende collega’s zelf te veel ruimte 

pakken om in de gemeentelijke gebouwen aanpassingen aan te brengen. ‘Wij moeten ons aan 

regelgeving houden en wij zijn verantwoordelijk. Het enthousiasme van de zelfbeheerder moet getemperd 

worden voor de veiligheid en het onderhoud van het gebouw.’ Bij de bewoners leeft onvrede over de 

manier waarop zij te woord worden gestaan (‘streng en soms uit de hoogte’), de traagheid (‘voor iets 

kleins moeten we vaak minstens 6 weken wachten’) en de starheid (‘er kan en mag niks’).  

Van de vrijwilligers die een buurtontmoetingsplek runnen in een ruimte van een 

woningcorporatie hebben wij geen klachten gehoord over hun verhuurder.  

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties                                                                              

Van de 14 ons bekende andersoortige buurtontmoetingslocaties huren er 3 direct bij de gemeente 

en 1 indirect (want gehuisvest in een basisschool), 2 bij een woningcorporatie, 3 van een 

particulier en 1 gratis van de NS. De resterende 4 locaties zijn gevestigd in een kooppand die ze 

zelf hebben gekocht, met eigen of geleend geld hebben laten bouwen, zelf hebben gebouwd of 

daar nog mee bezig zijn. De huur- en koopconcepten binnen deze categorie 

buurtontmoetingslocaties zijn heel divers, goeddeels bepaald door wat de eigenaar / 

initiatiefnemers hiervoor in gang hebben gezet.  

Van heel groot op huurbasis (een broedplaats met 60 huurunits in een voorheen kale loods van                  

2 verdiepingen, met ruime professioneel ingerichte werklokalen voor dagbesteding van zo’n                    

60 zmlk-tieners en –jongeren), behoorlijk groot in eigendom (een modern geoutilleerde moskee), 

via mediumsize (het combineren van huur- of koopwoningen voor de initiatiefnemers met een 

ontmoetingsruimte en bij 2 van de 3 hier bedoelde locaties 4 appartementen voor jongeren die 

maatschappelijk buiten de boot dreigen te vallen), een situatie vergelijkbaar met 

buurtontmoetings-plekken in zelfbeheer (in een paar lokalen van een voormalige basisschool) tot 

piepklein (een gloednieuw, zelf ontworpen compact en duurzaam kerkgebouw).  

Vanuit de 3 andersoortige buurtontmoetingslocaties die rechtstreeks huren bij de gemeente, 

hoorden wij ook problemen met het Vastgoedbedrijf: ‘Het gebouw was eerst een kinderdagverblijf en 

is nu ingericht als kantoorruimte en deels als ontmoetingsruimte. (…) Het duurt lang voordat iets wat 

stuk is, wordt hersteld.’  

Een voormalig schoolgebouw in Almere Buiten huisvest een wijkteam, diverse organisaties die 

actief zijn in het sociaal domein, alsook 1 lokaal voor een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer en 

eerst 3 en nu 2 lokalen van een andersoortige buurtontmoetingslocatie met een spirituele basis: 

‘Het is hier in dit gebouw best ingewikkeld. Wat dit pand is, is onduidelijk. Dat alleen al zorgt hier intern 

voor veel communicatieproblemen en fricties. Terwijl de kans zit in de samenwerking. De naam van het 
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pand zegt het al: “De Verbinding”. Maak gebruik van elkaars talenten. Hoe mooi zou dat zijn? Het 

blijkt heel moeilijk om tot goede afspraken te komen over het gebruik en de schoonmaak van de 

gemeenschappelijke ruimten en die dan ook nageleefd te zien. Het is heel onduidelijk wie waarover gaat 

hier. Allemaal extra lastig zonder beheerder.’ 

De enige van de 14 door ons bezochte andersoortige buurtontmoetingslocaties die gratis gebruik 

mag maken van een huurruimte, is de eerste van de huidige 7 Artlabs in Almere. Ruim 10 jaar 

geleden benaderde een actieve bewoner de NS met de vraag of deze toen leegstaande ruimte 

onder Station Almere Muziekwijk gebruikt kon worden voor kinderen die het minder hadden. Zij 

gaf hier eerst zelf les in onder meer knutselen. Later kwam KLEURinCULTUUR erbij, dat 

oorspronkelijk op scholen begonnen is. Een zzp-er van deze Artlab-locatie is de NS heel 

dankbaar: ‘Wij hebben niet de financiën om een ruimte te huren. De NS heeft deze ruimte altijd gratis 

beschikbaar gesteld. Ze knappen het op, verbouwen en faciliteren het. Ze zijn jubelend over wat we hier 

met elkaar doen. Dat zie je ook aan de manier waarop ze van de Kiosk nu een StationsHuiskamer 

hebben gemaakt. Een jaar terug ging die open. Zij zitten in het voorste gedeelte en hebben een glazen 

wand en deur aangebracht naar ons gedeelte achterin, zodat hun gasten kunnen zien wat hier gebeurt.’ 

Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over ‘vastgoedverhuur’                                                

Tijdens de gebiedsbijeenkomsten in/over 4 van de 6 gebieden hebben zowel bewoners als 

professionals kenbaar gemaakt dat er nieuwe buurtontmoetingslocaties nodig zijn: in Hout 

(Nobelhorst), Poort (Duin), Stad West (Noorderplassen) en Stad Oost (jongerencentrum).  

Professionals zouden in Hout graag een buurtontmoetingslocatie hebben op een centraal punt. 

Bewoners in Nobelhorst (Hout) geven aan dat de Buurtschappen en de Buurtschuur 

onvoldoende zijn. ‘De gemeente moet regie nemen om een plek te bieden aan lokale initiatieven.’* ‘Je 

hebt hier geen centrale plek waar je naar toe kunt gaan, zoals een buurthuis waar ook mensen staan, een 

beheerder en vrijwilligers. Je mist een kaartclubje, een plek waar je de initiatieven vanuit de wijk een 

plaats kunt geven.’ Ook in Duin (Poort) wordt dit gevoeld: ‘Ik mis hier een ontmoetingsruimte, een 

buurthuis. Wij wonen toch een beetje geïsoleerd.’ In Stad Oost bepleit een jongerenwerker een 

jongerenontmoetingsplek: ‘Op zo’n locatie kun je als jongerenwerker op een andere manier contact 

leggen dan op straat. Er zijn ook mooie combinaties mogelijk met de buurtsportcoach. Reguliere 

buurthuizen zijn niet specifiek ingericht op jongeren.’ In Noorderplassen (Stad West), vertelt een 

professional, komen bewoners samen in café-restaurant De Kapitein: ‘Dit is niet voldoende.                    

Er ontbreekt hier een buurthuis.’  

Conclusies over ‘vastgoedbeheer’                                                                                                                                                               

Zowel professionals als bewoners willen graag ‘hun’ eigen buurtontmoetingslocatie(s) 

behouden en zouden er vanwege de nabijheid of de specifieke doelgroep graag nog wel een 

aantal nieuwe bij willen hebben. Omdat de gemeente met het gemeentelijk vastgoed binnen 

het buurtontmoetingsveld veruit de grootste verhuurder is met veel verschillende ‘soorten’ 

huurders, speelt het Vastgoedbedrijf een belangrijke rol. Het toegankelijk maken, geschikt 

en gerieflijk houden van de buurtontmoetingslocaties vraagt veel van de betrokken 

gemeentelijke medewerkers. De professionals en vrijwilligers van de 

buurtontmoetingslocaties die wij gesproken hebben, zien voor hun locatie(s) graag een 

hoger serviceniveau.  

 

D. Belang van beheer 

Bij alle door ons bezochte Almeerse buurtontmoetingslocaties ging het op enig moment over het 

belang van de aanwezigheid van een beheerder. Een gastheer of gastvrouw, die de deur opent, 

verse koffie en thee zet, mensen welkom heet, weet waar alles staat, allerlei praktische zaken 

regelt, overzicht houdt, zieken belt en bemoedigend toespreekt, conflicten voorkomt dan wel 

beslecht, desgewenst mensen ophaalt en weer thuisbrengt, et cetera. Hoe het beheer geregeld is, 

verschilt per locatie.  
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Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                          

In het document: ‘Almeerse buurtcentra: Broed- en ontmoetingsplaats voor bewoners en 

professionals’ (De Schoor, januari 2017) staat het volgende over beheer: ‘Het beheer van de centra 

is wezenlijk veranderd. Beheerders vervullen nu de functie van sociaal beheerders. Het accent is verlegd 

van beheer naar beheer en begeleiding. Delen van het beheer, zoals het organiseren van activiteiten en 

evenementen, (klein) onderhoud, PR, administratie en de bar/openstelling zijn overgedragen aan 

vrijwilligers.’ En: ‘De omslag van consument naar (mede- ) eigenaar is al in gang gezet. Met wisselend 

resultaat, omdat de wens niet altijd van bewoners zelf komt.’ 

Voordat de beheerders bij De Schoor sociaal beheerders werden, was er al een en ander 

veranderd, vertelde een sociaal beheerder van één van de door ons bezochte buurtcentra: ‘Eerst 

was hier een fulltime beheerder met assistent. Toen viel door bezuinigingen de assistent weg en werden het 

vrijwilligers. De mensen die via de gemeente komen helpen zijn snel weg en het kost veel tijd om dat steeds 

op te bouwen Later is ook bezuinigd op de uren van de beheerders.’  

Gemiddeld genomen, beschikken de sociaal beheerders per buurtcentrum over 18 uur per week. 

Degenen met een aanstelling van 36 uur hebben doorgaans 2 buurtcentra onder hun hoede en 

reizen dus veel heen en weer tussen die locaties. Verschillende sociaal beheerders hebben voor 

hun beheerdersrol op 1 locatie bovenop die 18 uur 4 of meer uur extra en doen er dan niet nog 

een locatie bij. De ene sociaal beheerder kan al jaren bouwen op een assistent die is gedetacheerd 

vanuit bijvoorbeeld de TominGroep. De ene periode wel, de andere periode niet aangevuld met 

één of meer personen die daar via de gemeente tijdelijk werkervaring opdoen. En al dan niet 

tijdelijk of structureel aangevuld met vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer delen van het 

takenpakket en/of delen van uren van de sociaal beheerder overnemen. Op de 5 Buurtkamers zijn 

tijdens openingstijden naast een professionele kracht altijd vrijwillige gastheren of gastvrouwen 

aanwezig, tenzij sprake is van overmacht. Dan springt het personeel bij of gaat de Buurtkamer 

niet open.  

De persoonlijkheid, manier van doen en stijl van leidinggeven van de sociaal beheerder blijkt van 

groot belang voor de sfeer in de buurtcentra. En dat zijn ook belangrijke factoren voor het 

werkplezier van de andere professionals én de vrijwilligers op die locatie. ‘Ik ga over het pand en 

alles wat er in en om het pand gebeurt. Het sociale aspect van mijn werk is het opvangen van signalen. 

Mensen komen hier binnen met een verhaal. Van daaruit probeer je die mensen te helpen om de juiste 

mensen te pakken te krijgen, zodat zij worden geholpen. Ik verwijs door naar het wijkteam, de sociaal 

cultureel werker en naar de opbouwwerkers.’ Een vrijwilliger/gastvrouw van deze locatie: ‘Het is hier 

altijd gezellig en er is nooit onenigheid. Ook dankzij de leuke beheerster hier.’ Een gedeelde conclusie 

tijdens dat groepsinterview: ‘Het is goed dat hier een beheerder is die professioneel is en de angel er af en 

toe uit kan halen. Bij buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer loopt het vaak mis door ruzies die ontstaan.’ 

De sociaal beheerder van buurtcentrum De Ruimte is in dienst van De Schoor en vertelde dat 

zijn salaris voor de afgesproken 26 uur per week betaald wordt door 4 verschillende organisaties: 

De Schoor, Sterrenschool De Ruimte (Prisma), Partou kinderopvang én de gemeente. Vanwege 

die combinatie verricht hij ook conciërgewerkzaamheden. De 5,5 jaar dat hij hier werkt, heeft hij 

intensief samengewerkt met een medewerker die vanuit de TominGroep voor 22 uur per week 

gedetacheerd was als gastvrouw van de ontmoetingsruimte. De avond voorafgaand aan ons 

interview was haar afscheidsfeest. Ze had een baan gevonden in een ander buurtcentrum dichter 

bij huis, voor 32 uur per week via de TominGroep.  

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                         

Tijdens 5 van onze 13 interviews op locatie bij buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer is niet 

expliciet aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer. Geen van de vrijwilligers daar lijkt 

zich geroepen te voelen of uitgeroepen te zijn tot dé coördinator alias beheerder. De vrijwilligers 

pakken gezamenlijk de beheerstaken op, waarbij de één de ene periode actiever is dan de ander. 
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Afhankelijk van de teamspirit, ieders vermogen zaken te van elkaar te verdragen dan wel 

bespreekbaar te maken, kan dit een prima werkwijze zijn.  

Bij 1 van de 13 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer is de vraag naar een beheerder niet 

relevant, omdat de vaste kern vrijwilligers van deze grote groep 70-plussers per keer (om de 

week) voor hun activiteit een ruimte huurde, die zelf gereed maakte en na afloop weer netjes 

achterliet. 

Bij de resterende 7 van deze buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer beschouwt wel iemand zich 

als de coördinator respectievelijk de beheerder. Bij 3 van die locaties staat daar ook een financiële 

vergoeding tegenover, betaald door de gemeente. Voor één van hen zijn de afgelopen ruim 10 

jaar inmiddels allerlei constructies beproefd via De Schoor en de VMCA. Inmiddels krijgt hij via 

een uitzendbureau bovenop zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering een parttime salaris. ‘Het feit dat 

ik hier nu vast ben, scheelt veel. Ik moet een bepaalde verantwoording afleggen, maar ik draag ook een 

bepaalde verantwoordelijkheid. Ik ben de professional en dat helpt in hoe serieus mensen mij nemen. Het 

zorgt ook voor continuïteit. Je hebt uitstraling tegenover je bezoekers en vrijwilligers.’  

Een andere beheerder krijgt hiervoor de maximale vrijwilligersvergoeding. ‘Ik zou graag meer 

onderling contact hebben met beheerders van andere buurtontmoetingsplekken, bijvoorbeeld om de zoveel 

tijd een overleg om ervaringen uit te wisselen.’  

De derde locatie waar het beheer middels zzp-vergoedingen voor een beheerdersduo 

geformaliseerd is, is een heel groot gebouw waar onder meer alle 3 door ons onderscheiden 

categorieën buurtontmoetingslocaties gebruik van maken.  

Een vrijwilliger van 1 van de 4 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer met een informele 

beheerder zónder vrijwilligersvergoeding, verbaast zich hierover. Eén lokaal in dit grote 

voormalige schoolgebouw is beschikbaar gesteld voor het buurtlokaal. Een ander deel van het 

gebouw is in gebruik door anderen, de rest staat leeg. Zelf heeft ze geen ambitie om beheerder te 

zijn. ‘Het is nu afhankelijk van de goodwill van vrijwilligers. Er zou een beheerder moeten komen. Je 

vraagt als gemeente van alles van bewoners, maar dan moet er ook een beheerder zijn. Niet voor 40 uur 

per week, maar wel vaker iemand. Je kan moeilijk van vrijwilligers vragen dat ze verantwoordelijk zijn 

voor het hele gebouw. Je kan als gemeente toch niet onderdoen voor De Schoor? Waarom zij wel en wij 

geen beheerders? Gemeente: wat doen jullie?’  

Een opbouwwerker alias wijkwerker van De Schoor is ook groot voorstander van 1 vaste 

beheerder mét vrijwilligersvergoeding per buurtontmoetingsplek in zelfbeheer. Zij begeleidt een 

locatie zonder dat daar uren voor beschikbaar zijn en constateert dat het leunen op een vrijwillige 

beheerder kwetsbaar is. ‘Ik ben er niet voor de dagelijkse gang van zaken. Je kan mij om advies 

vragen, maar het sleutelbeheer en de roosters doe ik niet. Het zou mooi zijn als er gemeentelijk beleid komt 

voor het beheer van die locaties.’ 

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties                                                                                     

Er is geen eenduidige manier waarop het beheer geregeld wordt van de 14 andersoortige 

buurtontmoetingslocaties waar wij langs zijn geweest.  

In een groot voormalig schoolgebouw met een wijkteam en diverse stichtingen ontbreekt een 

beheerder. De nadelen hiervan zijn bij onderdeel (C) Vastgoedverhuur verwoord door de 

initiatiefnemer van een andersoortige buurtontmoetingslocatie. Deze kregen wij ook benoemd 

tijdens ons interview met 2 vrijwilligers die in 1 ruimte in dat gebouw mogen gebruiken voor een 

buurtontmoetingsruimte in zelfbeheer.  

Eén intensief in gebruik zijnde vrij nieuwe basisschool (een IKC) met een andersoortige 

ontmoetingslocatie heeft het beheer in handen gelegd van een professional. Zij is ooit in de wijk 
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begonnen als veelzijdig vrijwilliger, werd 11 jaar geleden door de ASG aangenomen als beheerder 

van Activiteitencentrum Het Wierdendok en krijgt 32 uur per week uitbetaald via de ASG.  

Bij 3 van de 6 andersoortige buurtontmoetingslocaties met een kerkelijke basis ligt het beheer in 

handen van de kerngroep vrijwilligers. De financiën die daar binnenkomen, worden uitsluitend 

gebruikt voor de activiteiten. Bij de resterende 3 doen de professionals het beheer met hulp van 

hun kerngroep van vrijwilligers. De 2 andersoortige buurtontmoetingslocaties met een creatieve 

basis hebben dit op dezelfde manier georganiseerd.  

Bij 1 van de 3 locaties met een spirituele basis, doen de bewoners die deze locatie in Vogelhorst 

samen hebben gekocht ook samen het beheer. ‘Wij hebben deze plek in eerste instantie opgezet voor 

onszelf. Mensen in de buurt kunnen zich aansluiten. Al snel kwamen er steeds meer mensen vanuit 

allerlei delen van Hout vragen of zij de ruimte zouden mogen gebruiken.’  

De derde buurtontmoetingslocatie met een spirituele basis was toen wij langskwamen nog in 

aanbouw, op een kavel in Oosterwold. ‘In het jongerengebouw komt een grote groepsruimte’, vertelt 1 

van de 2 initiatiefnemers. ‘Deze kan ook los van het jongerenproject gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor 

cursussen, lezingen, film, gezellige bijeenkomsten en muziekavonden.’ Een bewoner van Oosterwold 

die zich vanaf het plaatsen van hun stip in 2015 op allerlei manieren vrijwillig heeft ingezet om 

een soort ‘Little House on the Prairie’ te realiseren, heeft deze zomer contact gezocht met de 

initiatiefnemers om na te gaan of zij een rol kan spelen om hier ‘liefst zo snel mogelijk’ een prettige 

buurtontmoetingsplek van te helpen maken. 

In het centrum van Almere hebben we 1 buurtontmoetingslocatie bezocht, met in het pand ook 

werk-, overleg- en studieruimtes. De organisatie is er in de kern voor dak- en thuisloze 

jongeren, maar de Huiskamer op deze overkoepelende locatie blijkt een veel ruimere groep aan te 

trekken. Er komen vanuit heel Almere mensen tussen 15 en 75 jaar. Qua beheer zijn allerlei 

voorzorgen ingebouwd. ‘Het is hier geen klooster’, aldus de projectleider. ‘We weten dat hier 

mensen komen die gebruiken en onder invloed kunnen zijn. Daarom is de receptie een belangrijk 

onderdeel van deze locatie. Daar zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig. Zij maken een eerste scan van wie 

naar binnen komt. In de open keuken en achter de bar zijn vrijwilligers aan het werk. In de Huiskamer 

zijn altijd professionals aanwezig, dat is nodig met deze doelgroep. Mijn kantoor kijkt uit op de 

Huiskamer, omdat de situatie nog wel eens spannend kan zijn hier.’  

De hoofdgebruiker van Het Klokhuis in Poort en stelt het bijzondere gebouw tegen een 

commerciële huurprijs beschikbaar aan een BSO, gratis aan een jongerenwerker van De Schoor 

en gratis aan vrijwilligers die hier gemiddeld 1 dagdeel per week kinderactiviteiten organiseren. 

Omdat het 1 grote ruimte is kan er slechts 1 soort activiteit tegelijk plaatsvinden. En omdat een 

aparte kantoorruimte ontbreekt, moest de medewerker haar werkzaamheden op andere locaties 

voor van alles en nog wat onderbreken. Sinds de zomer van 2019 is het beheer geformaliseerd, 

middels 2 parttime beheerders (een duo) die beiden een zzp-vergoeding krijgen. Met de 

uitdrukkelijke opdracht vanuit de gemeente om deze locatie een ruimere sociale functie te laten 

krijgen. ‘De mannen zorgen dat alles vooraf in orde wordt gemaakt en na afloop weer netjes wordt 

achtergelaten. Ze zetten het meubilair goed, ontvangen bezoekers, vinken de namen af. Zijn echt 

gastheer, informeren mensen. Zij zijn heel sociaal. Vaste mensen, dat is heel belangrijk. Met hun komst is 

er meer continuïteit, het gebouw wordt beter bijgehouden, dat is al met al heel waardevol.’ 

Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over het ‘belang van beheer’                                           

Tijdens de gebiedsbijeenkomsten zijn slechts een paar keer expliciet de woorden ‘beheer’ of 

‘beheerder’ van een buurtontmoetingslocatie ter sprake gekomen. Een bewoner uit Nobelhorst 

heeft behoefte aan een centrale ontmoetingsplek mét een beheerder. Een bewoner uit Stad Oost 

is van mening dat er een groot verschil is tussen vrije vrijwilligersorganisaties en De Schoor. ‘Het 

verschil zit ’m in vorm en keuze voor activiteiten in de wijk. Het buurtlokaal is laagdrempelig, gastvrij, 
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geeft een welkom gevoel. Buurthuizen van De Schoor geven een minder welkom gevoel. Dit komt door 

professionals en de portier/beheerder. De deur is niet standaard open.’ 

Conclusies over ‘belang van beheer’                                                                                                                                                               

Bij alle buurtontmoetingslocaties waar wij op bezoek zijn geweest, is het belang 

onderstreept van de aanwezigheid van een beheerder. Liefst iemand die – kort samengevat – 

goed kan organiseren en goed is met mensen. In ‘verzamelgebouwen’ waar geen beheerder 

is, wordt het gemis het sterkst gevoeld. Het blijkt een garantie voor onderling gedoe. Hoe 

beter het beheer geregeld is, hoe beter de gebruikers daar gedijen en hoe meer de plek voelt 

als een tweede thuis.  

 

E. Aanbod vrijwilligers 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het openhouden, laten groeien en bloeien van 

buurtontmoetingslocaties in de stad. Geen enkele van de door ons bezochte 

buurtontmoetingslocaties draait op dit moment zonder vrijwilligers. Sterker nog: we hoorden 

overal dat vrijwilligers ronduit onmisbaar zijn.  

Vrijwilligers zijn onmisbaar                                                                                                                               

Uiteraard ligt dat voor de hand bij de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer, omdat die immers 

uitsluitend door bewoners worden gerund. Dit geldt echter ook voor 5 van de 14 andersoortige 

buurtontmoetingslocaties. Deze zijn ontstaan als bewonersinitiatief en iedereen die zich daar tot 

nu toe inzet, doet dat vrijwillig. De inkomsten die deze vrijwilligers op allerlei manieren (hebben) 

weten te genereren, zijn bedoeld voor onder meer de huur of aflossing hypotheek, voor de 

exploitatie, voor de activiteiten, voor onkostenvergoedingen en voor schenkingen in natura 

(meubels, kleding, voedsel) aan mensen die dat nodig hebben. 

Bij de 3 buurtcentra van De Schoor varieert het aantal vrijwilligers per locatie tussen 30 en 55, 

met daar bovenop nog zogenoemde ‘betrokken bewoners’ waar incidenteel een beroep op kan 

worden gedaan. Bij de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer blijkt het absolute minimum om 

een locatie te kunnen draaien een ‘kerngroep’ van 3 vrijwilligers. Het hoogst genoemde aantal is 

een vaste groep van 30 vrijwilligers. Bij de andersoortige buurtontmoetingslocaties is 3 

vrijwilligers ook het minimum. Dit loopt op tot – in geval van Stad & Natuur met 8 locaties 

verspreid over de stad – 85 vaste vrijwilligers en een ‘flexibele schil’ van 250. Voor een deel van 

de locaties is het aantal net genoeg, voor andere net of veel te weinig om het nog heel lang vol te 

kunnen houden. En er zijn locaties die zeggen dat ze hierover niets te klagen te hebben. 

Van generatie op generatie en langjarige betrokkenheid                                                                                               

Wij spraken met bewoners die zich vrijwillig inzetten op verschillende buurtontmoetingslocaties. 

En we kwamen vaders, moeders, zonen en dochters van dezelfde familie tegen die bij 

verschillende buurtontmoetingslocaties actief zijn.  

Zo hebben wij een vrouw gesproken die vrijwilligerswerk doet bij maar liefst 4 buurtcentra van 

De Schoor én bij een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer, waarvan 3 locaties in het stadsdeel 

waar ze woont. Haar man is inmiddels met de VUT en is sindsdien ook vrijwilliger bij De 

Schoor. Haar dochter assisteert haar waar mogelijk, naast haar betaalde baan. ‘Ik ben veel gaan 

helpen op meerdere plekken en heb daar mijn draai gevonden’, vertelt de moeder. ‘Ik krijg er veel 

energie van, ook met het praten en de gezelligheid. Ik vind het erg leuk en doe het met liefde. Ik heb veel 

mensen leren kennen, het heeft me jong gehouden en ik heb veel geleerd.’  

We hebben vrijwilligers ontmoet en over vrijwilligers gehoord die al zeker 10, 20, 30 en zelfs 40 

jaar vrijwilliger zijn. Vrijwilliger zijn kan tot op hoge leeftijd. Zo verzorgt een vrouw van 85 jaar 

samen met haar vrouw Club31, een kaartgroep waarvan de deelnemers met elkaar 

‘eenendertigen’. Sommige vrijwilligers waren tijdens hun kindertijd al vrijwilliger: ‘Ik ben de oudste 

uit een gezin met 3 kinderen en ben geboren in de Jordaan. Ik was ook altijd met kinderen in de weer, 
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begeleidde als kind van 7 à 8 jaar het knutselen in het buurthuis. Deelname kostte toen een dubbeltje per 

keer. Ik woon hier nu 40 jaar, dit is echt mijn buurt.’  

Met positieve bagage                                                                                                                                          

Een ons onbekend aantal bewoners doet vrijwilligerswerk dat in het verlengde ligt van de 

opleiding(en) die ze hebben genoten, hun werkervaring(en), hun ervaringen als opvoeder en/of 

mantelzorger. ‘In ons vaste groepje van 4 voor de kinderactiviteiten hebben we een pedagogisch 

medewerker.’ Een beheerder van een buurtontmoetingsplek in zelfbeheer waar vooral veel ouderen 

op afkomen: ‘Ik ben 60 jaar, heb altijd gewerkt in de ouderenzorg en de gezinszorg en ben 

arbeidsongeschikt verklaard.’ Als we alleen de betaalde krachten van de buurtontmoetingslocaties 

van categorie 1 en 3 beschouwen als ‘professionals’, eenvoudigweg omdat ze in dienst zijn of op 

zzp-basis werken, dan doen we de mensen die zich op vrijwillige basis inzetten schromelijk 

tekort. Zij brengen veel positieve bagage mee.  

Categorie 1, buurtcentra van De Schoor                                                                                                       

Van de sociaal beheerders van De Schoor hoorden we dat er de laatste jaren weinig nieuwe 

aanwas is van vrijwilligers voor het beheer of de bar. Ook volgens andere beroepskrachten van De 

Schoor behoren de vrijwilligers die er komen in toenemende mate zelf tot ‘de doelgroep van het 

welzijnswerk’ en hebben ze in de praktijk vaak veel aandacht en begeleiding nodig. ‘Het liefst delen 

we zoveel mogelijk sleutels uit aan de vrijwilligers die er zijn, zodat ze het zelf kunnen regelen. Pak zelf 

maar de koffie. In de praktijk is dit toch vaak lastig. Het zou echt helpen om een aantal goede, capabele 

vrijwilligers te hebben, aan wie wij als sociaal beheerders meer over kunnen laten.’ 

Een andere sociaal beheerder managet met veel passie: ‘Ik moet mijn aandacht verdelen over 2 

locaties en al die vrijwilligers, deels mensen met een rugzakje. Die hebben ook een luisterend oor nodig. Ik 

draag ze allemaal op handen. Het is heftig, maar ik vind het mooi werk.’ Voor de locatie waar wij op 

bezoek waren, kan ze bouwen op een trouwe en ervaren groep van zo’n 27 vrijwilligers, waarvan 

10 met een baan. Tijdens het interview richtte ze tot de vrijwilligers aan tafel: ‘Jullie groep heeft 

bijna allemaal een volle baan én een gezin. Dat is topsport. Het maakt mij supertrots. Zonder jullie kan 

het buurthuis niet draaien.’ 

Een sociaal-cultureel werker die de 5 Buurtkamers onder haar hoede heeft, zou zelf graag ook 

meer van dat soort vrijwilligers aantrekken: ‘Er zijn zo’n 50 vrijwilligers in de Buurtkamers actief als 

gastvrouw en gastheer. Bewoners die een baan hebben, een gezin en wellicht mantelzorger zijn, zijn 

minder snel geneigd om ook nog vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is jammer, omdat de meer kwetsbare 

vrijwilligers zich juist aan deze bewoners zouden kunnen optrekken.’ 

Desondanks zijn er mooie voorbeelden van kwetsbare vrijwilligers die steeds meer 

verantwoordelijkheden krijgen en zich daarin ontwikkelen. Een vrijwilliger: ‘Ik doe sinds 2 jaar 

vrijwilligerswerk in een andere wijk dan waar ik woon, omdat hier meer Nederlands wordt gesproken.    

Ik doe het om de taal beter te beheersen. Ik werk er 3 dagen. Op woensdag ben ik gastvrouw in de 

Buurtkamer, donderdag maak ik lunch voor de sportgroep en vrijdag begeleid ik activiteiten met 

kinderen.’ 

Categorie 2, buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer                                                                                 

De buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer met een kerngroep van 3 à 4 vrijwilligers zijn 

kwetsbaar, zeker als de vrijwilligers relatief weinig ervaring hebben met het organiseren van 

activiteiten en niet in staat blijken zich te verbreden. Als er onderweg tegenslagen optreden of een 

intern conflict, kan de groep uit elkaar vallen. De buurtontmoetingsplek in kwestie gaat dan een 

tijdje dicht tot er nieuw elan ontstaat of het gaat in 2 actieve ‘kampen’ uiteen. De gebiedsteams 

van Leefbaarheid hebben door de jaren heen alle varianten wel zo’n beetje langs gehad. ‘Je moet 

een vliegwiel op gang brengen’, aldus een professional van De Schoor. Het is volgens haar 

belangrijk om per locatie te proberen deze kern uit te breiden met mensen die zich hier voor 

langere tijd in willen zetten. 
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Het kan ook anders. Sommige buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer draaien al tig jaren op 

rolletjes. Een enthousiaste vrijwilliger: ‘In totaal zijn hier ongeveer 30 actieve vrijwilligers betrokken, 

ook van buiten dit stadsdeel. De vaste kern ziet elkaar bijna dagelijks en belt en appt met elkaar. We zijn 

een soort familie van elkaar geworden. We zien elkaar vaker dan onze eigen familie.’  

Een vrijwilliger van een andere buurtontmoetingsplek: ‘Ons succes wordt bepaald door het directe 

contact: heb je hulp nodig, dan komen we. Geen structuren, maar gewoon: hier zijn we. We doen het ook 

met heel veel humor en pesten elkaar een beetje. Een goede band tussen de vrijwilligers onderling is erg 

belangrijk.’ 

En velen brengen een schijnbaar onuitputtelijke energie mee: ‘Wij zitten echt in de buurt. We zijn 

zelf betrokken bij alle activiteiten. Wij zijn gelijk. Ik ben niet hiërarchisch hoger, dat speelt een rol. 

Iedereen brengt iets in, we doen het allemaal samen. Sommigen meer, dat is handig omdat zij de weg 

kennen. Bottum−up, samen eten?, hup regel het met elkaar.’ 

Categorie 3, andersoortige buurtontmoetingslocaties                                                                         

Categorie 3 lijkt wat dit betreft op categorie 2, doordat bewonersinitiatieven in deze categorie ook 

kwetsbaar kunnen zijn door een gebrek aan geld voor personeel en een tekort aan vrijwilligers.  

We hebben gesproken met verschillende initiatiefnemers die zich om gezondheidsredenen 

genoodzaakt zagen een tijd te stoppen. Een zorgmanager: ‘Ik ben er één jaar tussenuit geweest. Was 

overspannen door vooral alle zorgtaken, de aanbestedingen, protocollen, administratieve taken, etc. Ik 

deed ze wel, maar kreeg er geen energie van. Voor mij is het hard nodig om creatief bezig te zijn, dat te 

doen waarvan mijn hart opbloeit. Ik heb het werk nu anders georganiseerd en zit er weer met super veel 

passie in.’  

De toename van vrijwilligers die volgens medewerkers van De Schoor zelf tot de doelgroep 

behoren, wordt ook waargenomen door een aantal professionals bij de andersoortige 

buurtontmoetingslocaties. ‘Mijn werk is in tweeën gedeeld: 1. Het begeleiden van vrijwilligers, die 

vaak ook een rugzak hebben en 2. Het begeleiden van de bezoekers die hier komen. Het is geen 

buurthuis.’ 

Een beheerder van een ontmoetingsruimte in een basisschool: ‘We hebben nu 9 gastvrouw-

vrijwilligers, waarvan de jongste ongeveer 45 jaar is en de 3 oudsten 70- plus. En 5 mannen voor de 

Computerinloop. We zijn familie van elkaar, delen lief en leed. Dit kan niet zonder hun. Je bent 

afhankelijk van vrijwilligers. Dat vergt wel organisatietalent.’ 

Ook hier zou een grotere vrijwilligersgroep uitkomst kunnen bieden, maar daar ontbreekt het op 

sommige plekken aan. Een vaker genoemde oorzaak voor het gebrek aan vrijwilligers, is de 

doelgroep waar de locatie zich op richt. Dat trekt niet iedereen aan, schrikt sommigen zelfs af en 

vraagt training en meters maken. Als een buurtontmoetingslocatie niet lekker loopt door te 

weinig menskracht, kan er ook een vicieuze cirkel ontstaan: niemand biedt zich aan om te helpen 

en/of nieuwe vrijwilligers houden het snel voor gezien.  

Er zijn ook andersoortige buurtontmoetingslocaties die kunnen bouwen op een heel grote groep 

vrijwilligers en hun netwerk nog steeds zien groeien. Door overal heen te gaan, hun gezicht te 

laten zien, verbinding te zoeken. Hun geheim van goede samenwerking? ‘Krentenbollen.’ En: ‘We 

hebben een groot incasseringsvermogen. Je moet dingen langs je rug af laten glijden. De meeste mensen 

deugen. Wij genieten van de cadeautjes.’ 

Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over het ‘aanbod vrijwilligers’ 

Andersoortige buurtontmoetingslocaties die zich richten op mensen die om allerlei redenen 

afwijken van ‘het gangbare’, hebben gemiddeld genomen meer moeite om vrijwilligers te vinden. 

Het vrijwilligerswerk met mensen met trauma’s, verslavingen, onvoorspelbare 

stemmingswisselingen, alzheimer, geestelijke en/of lichamelijke ‘gebreken’ kan confronterend 
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zijn. Tijdens één van de gebiedsbijeenkomsten bracht een professional naar voren dat ze hier 

graag meer begeleiding bij zou krijgen. 

Conclusies over ‘aanbod vrijwilligers’                                                                                                                                                                   

Zonder vrijwilligers kunnen de buurtontmoetingslocaties niet blijven draaien, hun 

gevarieerde aanbod op peil houden of zelfs uitbreiden. Zonder vrijwilligers geen 

Buurthuiskamers in de buurtcentra van De Schoor, minder verschillende soorten 

activiteiten, vaker een dichte bar of zelfs een dichte deur. Zonder vrijwilligers geen 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer, want die draaien a priori op vrijwilligers. En zonder 

vrijwilligers veel minder andersoortige buurtontmoetingslocaties en voor belangstellenden 

een beduidend beperktere keuzemogelijkheid. Kortom: zonder vrijwilligers zou het 

Almeerse buurtontmoetingsveld nog slechts een schim zijn van wat het nu is. Doordat er 

zoveel bewoners zijn die zich in willen zetten voor anderen, hun buurt, hun wijk, de stad, is 

het levendig in de binnenste cirkel van het welzijnswerkier mogen we als stad heel dankbaar 

voor zijn. Hun inzet is niet vanzelfsprekend en dat maakt het buurtontmoetingsveld 

kwetsbaar. 

 

F. Actuele informatie 

Welzijnsorganisatie De Schoor heeft een website en een Facebookpagina. De meeste 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer beschikken in ieder geval over een eigen Facebookpagina 

en soms ook een website. Datzelfde geldt voor de andersoortige buurtontmoetingslocaties. De 

kwaliteitsverschillen tussen de websites verschilt enorm. Alsook de actualiteitswaarde, de 

uitwisseling en de PR op en via de eigen Facebookpagina’s. 

Voor de evenementen worden doorgaans aparte affiches en flyers gedrukt. In de gebouwen vind 

je veelal een prikbord, schoolbord of ‘whiteboard’ met het programma van die dag, week of 

maand. Professionals en vrijwilligers van sommige locaties zijn heel bedreven in het bij de lokale 

media onder de aandacht brengen van onder meer een nieuwe activiteit, een bijzondere 

gebeurtenis, een serie bijeenkomsten voor een bepaalde doelgroep, enzovoorts. Anderen krijgen 

dat niet voor elkaar of denken daar niet aan  

Voor alle 3 categorieën buurtontmoetingslocaties gaven betrokkenen aan dat zij zelf meer 

informatie zouden willen hebben over wat er in heel Almere gebeurt op het gebied van 

buurtontmoeting. Ook zouden ze graag zien dat er meer bekendheid komt over de activiteiten 

van ‘hun’ locatie(s). Het is nu voor niemand die wij gesproken hebben duidelijk wat er in en 

vanuit welke buurtontmoetingslocatie gebeurt, voor wie en wanneer.  

Op onze open vragen ‘Wat zou anders / beter kunnen?’ en ‘Wat vindt u belangrijk voor de 

toekomst van buurtontmoeting in Almere’ kwam bijna zonder uitzondering de wens naar voren 

dat iemand ergens een totaaloverzicht maakt en dat actueel houdt. De verwachting is dat dit de 

bekendheid en toegankelijkheid van de buurtontmoetingslocaties vergroot en dat het helpt bij het 

afstemmen van de activiteiten op elkaar. Er is, bewust of onbewust, nogal wat overlap. Via een 

duidelijk inzicht in het totale aanbod worden er mogelijk andere keuzes gemaakt. 

Er zijn goede voorbeelden per gebied, zoals op wijkniveau in Filmwijk waar de opbouwwerker 

van het wijkteam de brochure ‘Activiteitenoverzicht september 2019’ heeft ontwikkeld. Hierin 

staan de activiteiten van zowel Filmwijkcentrum van De Schoor als van Buurtlokaal Filmwijk in 

basisschool Polygoon, gerangschikt op thema en aangevuld met bereikbaarheidsgegevens. ‘De 

sterkere ouderen verenigingen zich in het buurtlokaal en ik kan de kwetsbare ouderen aan hen 

verbinden.’ Al jaren verschijnt in Filmwijk de Filmwijkkrant, in Almere Haven de wijkkrant De 

Havenaar en in Almere Poort het magazine PoortNieuws. Zo zijn vast meer van dit soort mooie 

bewonersinitiatieven. Ze zorgen alleen niet voor een update totaaloverzicht van de 

buurtontmoetingsactiviteiten.  
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Voor de minder digitaal vaardige doelgroepen blijven dergelijke schriftelijke informatiebronnen 

nodig: brochures, kranten, magazines, flyers, affiches et cetera. Zodat ook zij weten of er iets van 

hun gading bij is. Al blijft dit wel een heel lastige, aldus een vrijwilliger van een 

buurtontmoetingsplek in zelfbeheer: ‘Hoe bereik je mensen die niet op Facebook zitten? We kunnen 

niet elke keer flyeren.’ 

Uitspraken tijdens de gebiedsbijeenkomsten over ‘actuele informatie’                                                

Een bewoner uit Hout is voorstander van een ‘duidelijk meldpunt’ zoals in Filmwijk, waarin je 

kunt zien welke activiteiten er zijn. ‘Er zijn namelijk ook mensen die geen Facebook of iets dergelijks 

hebben.’ Een professional uit Stad Oost kwam tot hetzelfde advies: ‘Maak via de gemeente en 

organisaties het aanbod beter vindbaar en zichtbaar, ook voor de digibeten onder de mantelzorgers. Er is 

behoefte aan een handzaam boekje onder regie van de gemeente.’ 

Conclusies                                                                                                                                                        

Zonder financiële zekerheid (A), zonder hulp waar nodig (B), zonder vastgoedverhuur (C), 

zonder locatiebeheer (D) en zonder vrijwilligers (E) zou er in Almere een ronduit schraal 

buurtontmoetingsaanbod zijn. ‘Last but not least’: zonder informatie daarover – mondeling, 

schriftelijk, digitaal – weet niemand wat er waar voor wie te doen is en te beleven valt. Wat 

wij gezien en gehoord hebben, is dat de informatievoorziening al jaren gebrekkig en vooral 

versnipperd is. Betrokkenen zien graag dat dit wordt geprofessionaliseerd en deels elders 

kan worden belegd.  
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5. Tijd voor vernieuwing 

Uit wat vanaf juni 2020 is opgehaald tijdens onze 32 interviews op locatie, de door 161 bewoners 

ingevulde vragenlijsten en de 6 door Zorg & Welzijn georganiseerde gebiedsbijeenkomsten over 

het welzijnswerk in Almere, blijkt allereerst de grote waarde van de buurtontmoetingslocaties. 

Bewoners van jong tot oud vinden hier gezelligheid, sociale contacten, activiteiten en zelfs een 

tweede thuis. Ze vinden hier extra aandacht en hulp, zowel van professionals als van vrijwilligers. 

Tegelijkertijd trekken buurtontmoetingslocaties ook mensen aan die graag wat voor anderen en/of 

hun buurt willen betekenen, die actief willen zijn en daar blij van worden. Toen vanwege de 

‘lockdown’ van half maart tot 1 juni al deze locaties hun deuren moesten sluiten, viel de 

mogelijkheid weg elkaar buitenshuis op de vertrouwde (binnen)plekken te ontmoeten. Dit leidde 

bij veel mensen tot een gemis en gevoelens van eenzaamheid.  

 
Uit wat is opgehaald, blijkt ook dat er al jarenlang knelpunten en uitdagingen zijn die ervoor 

zorgen dat het zogenoemde buurtontmoetingsveld niet optimaal tot z’n recht komt. Het gaat hier 

met name om de vraagstukken financiële zekerheid, hulp waar nodig, vastgoedverhuur, belang 

van beheer, aanbod vrijwilligers en actuele informatie. Deze vraagstukken spelen bij alle 3 

categorieën buurtontmoetingslocaties: buurtcentra van De Schoor (categorie 1), 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (categorie 2) en de andersoortige 

buurtontmoetingslocaties (categorie 3). Het zijn uitdagingen die het meest knellen bij veel van de 

buurtontmoetingslocaties van categorie 2 en 3. Dit zijn de nieuwere en kleinere spelers in het 

Almeerse buurtontmoetingsveld. 

 
Het is nodig om deze knelpunten op te lossen en voor een toekomstbestendig 

buurtontmoetingsveld keuzes te maken, zodat de Almeerse bewoners optimaal gebruik kunnen 

blijven maken van deze belangrijke sociale infrastructuur.  

 

5.1   De opbrengst van investeren in buurtontmoeting  

Ontmoeting bevindt zich niet voor niets in de binnenste cirkel van het welzijnswerk. De 

buurtontmoetingslocaties vormen het hart van het welzijnswerk en zijn van grote waarde voor de 

stad.  

(1) Een tweede thuis voor kwetsbare bewoners 

De buurtontmoetingslocaties dragen bij aan een inclusieve stad. Het zijn plekken waar 

veel Almeerders – vanwege de lage drempel en de sociale activiteiten – hun tweede thuis 

vinden, waaronder de meer kwetsbare bewoners.  

(2) Ingang naar andere vormen van welzijnswerk, hulpverlening en zorg 

De buurtontmoetingslocaties hebben een belangrijke signalerende functie en vormen 

daarmee een ingang naar andere vormen van welzijnswerk, hulpverlening én zorg. 

Mensen worden hier echt gezien en gehoord. Is er meer nodig dan wat de 

buurtontmoetingslocatie kan bieden, dan vindt een verwijzing plaats naar bijvoorbeeld het 

wijkteam. 

(3) Kracht van bewoners bundelen en benutten 

De buurtontmoetingslocaties zijn ook plekken waar bewoners kunnen doen waar ze blij 

van worden, waar ze zich verder kunnen ontwikkelen en waar zij van betekenis zijn voor 

anderen, voor hun buurt, de wijk en de stad. Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor 

de sociale basis van de stad en activeren op die manier ook weer anderen. Daar waar het 

bewoners bij het beheer en de exploitatie van deze locaties zelf even niet lukt, is het 

belangrijk om goede ondersteuning te organiseren.  
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Kijkend naar de grote waarde van deze plekken voor bewoners én de voordelen hiervan voor de 

stad, is het belangrijk om hierin te blijven investeren en de genoemde knelpunten zoveel mogelijk 

aan te pakken. Er is vernieuwing nodig om de functie en mogelijkheden van de 

buurtontmoetingslocaties te optimaliseren, om daarmee het sociaal fundament van de Almeerse 

samenleving verder te versterken én om het buurtontmoetingsveld te kunnen blijven bekostigen.  

5.2   Focus verleggen naar bewoners 

De laatste jaren zien we in Almere steeds meer initiatief bij bewoners die met elkaar een 

buurtontmoetingsplek opzetten, inrichten, beheren en exploiteren. Tijdens onze rondgang door 

de stad hebben we bewoners geïnterviewd die betrokken zijn bij 13 van de huidige 17 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. En we kwamen erachter dat 10 van de 14 door ons 

bezochte andersoortige buurtontmoetingslocaties ooit als bewonersinitiatief zijn begonnen en dat 

5 daarvan nog steeds louter draaien op vrijwilligers.  

Daar waar bewoners initiatief nemen, is automatisch sprake van grote betrokkenheid, kracht en 

samenredzaamheid. Datzelfde is zichtbaar in buurtcentra van De Schoor, waar bewoners wegens 

de bezuinigingen op beheer geleidelijk aan een groter deel van de beheerstaken op zich hebben 

genomen. Datzelfde zie je ook daar waar zijzelf in en vanuit de buurtcentra zelfstandig activiteiten 

en evenementen organiseren.  

Ons inziens is het zaak de focus van buurtontmoeting te verleggen naar een vorm waarbij 

bewoners zoveel mogelijk het voortouw nemen / de regie hebben, in en vanuit de 3 categorieën 

buurtontmoetingslocaties. Deze gewenste verschuiving komt voort uit de volgende signalen:  

a. Bewoners weten wat er speelt en waaraan behoefte is 

Tijdens de 6 gebiedsbijeenkomsten in het najaar van 2020 is aan professionals en bewoners het 

dilemma voorgelegd of de gemeente en de welzijnsorganisaties zoveel mogelijk aan bewoners 

moeten overlaten of juist niet. En hoewel bijna niemand voorstander is van het volledig overlaten 

aan bewoners, gaven veel deelnemers wel aan dat het goed is om zoveel mogelijk bij bewoners te 

laten. Bewoners zeggen goed te weten wat er speelt in de wijk en dat ze vanuit die behoefte ook 

ontmoetingsplekken en activiteiten op kunnen zetten, mits ze daarbij desgewenst op sommige 

terreinen ondersteuning kunnen krijgen.  

b. Bewonersinitiatieven zijn flexibeler en goedkoper 

Bij de buurtontmoetingslocaties waar sprake is van een fijne teamspirit en positieve energie, 

kunnen creatieve ideeën snel concrete vormen aannemen: het (her)inrichten van de ruimte, het 

opzetten van een nieuwe activiteit, het bereiken van een nieuwe doelgroep, het laten landen van 

een buurtinitiatief, et cetera. De deur gaat open en het koffiezetapparaat aan, ook als het avond, 

weekend of vakantie is.  

Buurtontmoetingslocaties die (vrijwel) geheel op vrijwilligers draaien, kunnen sneller 

meebewegen met veranderingen in de vraag dan locaties die deel uitmaken van een grotere 

welzijnsorganisatie. Of, zoals een vrijwilliger het formuleerde: ‘Bottum-up, samen eten?, hup regel 

het met elkaar.’ En een ander van een andere buurtontmoetingsplek: ‘Wij hebben bijna geen regels. 

Wij zijn vrij en worden niet teveel ingepakt door structuren.’  

Vrijwillige inzet is beduidend goedkoper dan professionele exploitatie. Uit paragraaf 1.2 blijkt dat 

de kosten voor exploitatie en beheer van 17 buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer €164.000 

bedraagt en dat exploitatie en beheer van 17 buurtcentra ruim het twaalfvoudige kost: 

€2.093.000. 
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5.3   Op weg naar buurtontmoetingslocaties nieuwe stijl 

Buurtontmoeting in Almere heeft een ander historisch verloop dan in de rest van Nederland. 

Eenvoudigweg omdat de stad nog water was toen elders in Nederland, ongeveer een eeuw 

geleden, de eerste wijkhuizen ontstonden. Deze waren voorafgaand aan de Tweede 

Wereldoorlog vooral gericht op de jeugd. Pas na de oorlog konden daar ook volwassenen 

terecht. Traditioneel bestuurd door stichtingen en soms door verenigingen zijn vrijwilligers 

altijd belangrijk geweest.  

Na lezing van de eindpublicatie ‘Beheer je buurthuis, drie jaar pionieren’ (2017) van het Landelijk 

Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), lijkt de grootschalige omwenteling in 

buurthuisland sinds de start van de crisis in 2008 grotendeels aan Almere voorbij te zijn gegaan. 

Elders in Nederland zag je dat het buurthuizenbestand zich meer dan halveerde, subsidies 

rigoureus werden afgebouwd en bewoners – al dan niet gedwongen – in dat gat sprongen. Terwijl 

in Almere – ondanks dat er ook bezuinigingen waren – een parallelle ontwikkeling ontstond met 

een verder uitbreiding van investeringen in buurthuizen van De Schoor en verspreid over de stad 

het ontstaan van buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer en andersoortige 

buurtontmoetingslocaties.  

De LSA-publicatie uit 2017 constateert dat er in Nederland door de forse bezuinigingen een 

grote verscheidenheid aan vormen van zelfbeheer is ontstaan, met verschillen in 

eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden qua beheer en geldstromen. ‘Toch kennen 

gemeenten weinig actief beleid als het gaat om zelfbeheer. Gemeenten zijn aan het zoeken naar de manier 

waarop ze hun rol als bezuinigende en terugtrekkende overheid kunnen vormgeven. Zelfbeheer kent vele 

gezichten en varieert in de mate van financiële en inhoudelijke zelfstandigheid die de deelnemers wordt 

gegund. Het initiatief voor zelfbeheer komt op het moment zowel van bewoners als van de gemeente. 

Vaak is er sprake van ingroeimodellen.’ 

De LSA schetst in een overzicht de volgende trends, met per trend bijpassende trefwoorden: 

nieuwe activiteiten trekken nieuwe doelgroepen, buurthuizen krijgen een nieuw uiterlijk, nieuwe 

verdienmodellen, oude panden – nieuwe buurthuizen, andere samenwerkingspartners, 

veranderende relatie met de overheid, eten in het buurthuis, luisteren naar de wijk en 

communicatie met de buurt verandert.  

Tot slot voor Almere nog een treffende alinea uit deze publicatie: ‘Alle partijen realiseren zich dat 

vernieuwing noodzakelijk is. Voor een kansrijke toekomst is een wijkhuis nieuwe stijl nodig: een wijkhuis 

dat nauw aansluit op de behoeftes uit de wijk, belangrijke publieke functies combineert en steeds meer 

ingericht is als een onderneming. Maar ook een gemeente die buurthuizen de tijd geeft om op eigen benen 

te staan en, waar nodig, ruimte geeft op de soms verstikkende regels voor bewonersinitiatieven.’ 

Tijdens ons onderzoek naar buurtontmoeting en tijdens de gebiedsbijeenkomsten is duidelijk 

geworden dat het ook in Almere tijd is om de focus te verleggen naar de bewoners. Om duidelijk 

te maken hoe dat eruit ziet, hebben we een model ontwikkeld op basis waarvan het 

buurtontmoetingsveld zich als het ware herschikt:  
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5.4   Inrichten vanuit de kern (eerste ring) 

Het hiervoor opgenomen model schetst een eerste ring (de kern) met daar omheen een tweede 

ring. De eerste ring bevat de essentie van het buurtontmoetingsveld. De kern komt te liggen bij 

bewoners die zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn, uitgaande van en vertrouwende op hun 

samenredzaamheid. Daaromheen zit een ring met allerlei welzijnsorganisaties, woningcorporaties 

en andersoortige buurtontmoetingslocaties. Beide ringen samen vormen het 

buurtontmoetingsveld, waarin alles van grote waarde is.  

 

Om het buurtontmoetingsveld te optimaliseren en de knelpunten op te lossen, is een duidelijke 

focus nodig. Boven de eerste en tweede ring staat een ‘Vliegende keep’-team voor 

buurtontmoeting’. Juist als de focus verschuift naar bewonersinitiatieven is het nodig om 

aanvullende ondersteuning aan te bieden. Welke spelers staan in de kern? We gaan ze hier één 

voor één langs. 

 

1. Bewoners  

Daar waar bewoners zelf het voortouw willen nemen, krijgen zij – binnen de wettelijke en lokale 

regelgeving – de ruimte. Bewoners krijgen die ruimte, omdat zij weten waar in hun buurt of wijk 

de behoeften liggen en omdat zij extra intrinsiek gemotiveerd zijn om van betekenis te zijn in de 

eigen leefomgeving. Bewoners kunnen het, zoals al eerder is benoemd, niet altijd alleen. Er zijn 

nogal wat knelpunten en hindernissen die zij tegen kunnen komen als het gaat om eigen initiatief 

en zelfbeheer.  

Soms zijn bewoners vaardig en daadkrachtig genoeg om zich hierdoor niet af te laten remmen of 

te laten ontmoedigen. In andere gevallen zitten de hindernissen behoorlijk in de weg, frustreert 

het en kan het zelfs leiden tot overspannenheid, burn-out, disfunctioneren en/of oplopende 

onderlinge ruzies. Dit geldt zowel voor betrokkenen van categorie 2-locaties, als voor 

betrokkenen van categorie 3-locaties. Voor vrijwilligers én professionals van beide soorten 

buurtontmoetingslocaties is het prettig te weten waar zij met hun vragen, dilemma’s en/of heuse 

frustraties snel terechtkunnen.  
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2. Buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer 

Inzetten op bewoners betekent ook ruimte geven aan buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. 

Bewoners nemen op deze plekken het voortouw en zetten zelf een buurtontmoetingsplek op. Juist 

bij deze categorie 2-locaties worden veel knelpunten ervaren. Omdat zij het centrum vormen, is 

het nodig om voor hen goede ondersteuning te organiseren.  

 

Juist wanneer de gemeente ervoor kiest om voor buurtontmoeting steeds meer aan bewoners over 

te laten, is het belangrijk om randvoorwaarden te scheppen voor het geval ze behoefte hebben aan 

ondersteuning. Er kan ineens of structureel sprake zijn van heel veel dagelijkse zorgen of zelfs 

existentiële vraagstukken. Om die reden blijkt het organiseren van rust een belangrijke 

succesfactor, aldus Thijs van Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 

bewoners (LSA). ‘In heel Nederland zijn er zo’n 6.000 gemeentelijke objecten voor buurtontmoeting. 

Wie krijgen wel en wie krijgen geen financiering: alleen voor de huur van het gebouw tot het betalen van 

alle kosten. Dat geeft veel onrust. (…) Professionals ondersteunen alleen waar en wanneer nodig en laten 

het weer los als het goed loopt of als andere bewoners het overgepakt hebben. Voor Almere betekent dit: 

niet alles in zelfbeheer, niet alles bij De Schoor. Creëer een situatie waarin rust én flexibiliteit aanwezig 

is.’ 

 

3. Opbouwwerkers 

Een ons inziens cruciale functie in het nieuwe buurtontmoetingsveld ligt bij het opbouwwerk. 

Opbouwwerkers zijn in staat om bewoners effectief te informeren, te ondersteunen en te 

verbinden. Zij staan tussen de bewoners, de eigen organisatie, de lokale partners en de gemeente 

in. De rol van het opbouwwerk in Almere dient dan ook verduidelijkt en anders ingericht te 

worden. In de nieuwe rol moet de focus volledig liggen op het verbinden in de wijken en buurten. 

Het is cruciaal dat zij een onafhankelijke, professionele en deskundige rol kunnen vervullen 

binnen het gehele ontmoetingsveld. 

4. Buurtkamers in buurtcentra van De Schoor 

Ook in categorie 1 (buurtcentra van De Schoor) vindt laagdrempelige buurtontmoeting plaats, 

die vraaggericht is ingestoken. De opkomst van verschillende Buurtkamers in de buurtcentra van                 

De Schoor (inmiddels 5) heeft hier enorm aan bijgedragen. Ons inziens zou elk buurtcentrum het 

laagdrempelige Buurtkamer-principe aan het aanbod moeten toevoegen. Zo werkt de kern van 

het buurtontmoetingsveld door in de ring daaromheen. Dat is het doel. Mooie voorbeelden zijn 

te vinden bij Het Kardoes en De Cartoon, zoals wij tijdens onze ronde door de stad hebben 

mogen zien en horen. 

5. Ontmoetingsruimten van andersoortige ontmoetingslocaties 

Ook binnen categorie 3 (andersoortige buurtontmoetingslocaties) bevinden zich laagdrempelige 

ontmoetingsruimten die een tweede thuis vormen voor de bezoekers. Het zijn plekken waar de 

koffie altijd klaar staat en waar mensen aanwezig zijn om mee in gesprek te gaan. Ons viel ook de 

hoge bezoekersaantallen en grote betrokkenheid van initiatiefnemers en vrijwilligers op, zoals bij    

De Huiskamer (Kwintes) en Bij Bosshardt (Leger des Heils). De ontmoetingsplekken binnen 

deze categorie zijn bij de gemeente niet allemaal goed in beeld, maar wel van grote waarde voor 

buurtontmoeting in Almere. Het is wenselijk dat de gemeente in houding en middelen het 

toenemende belang erkent van de andersoortige buurtontmoetingslocaties. 

5.5   De ring daaromheen (tweede ring) 

In het model staat in de ring om de kern het gevarieerde professionele aanbod op het gebied van 

welzijn en leefbaarheid. Samen met de kern vormt deze tweede ring het totaal van het door ons 

onderzochte buurtontmoetingsveld. Andere welzijnsorganisaties met een 

buurtontmoetingsruimte en andersoortige buurtontmoetingslocaties met onder meer een 
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religieuze, spirituele, creatieve en groene/duurzame basis maken het buurtontmoetingsveld 

compleet. De ring om de kern is van grote waarde. De hierin opgenomen (semi-)professionele 

organisaties bieden structuur, professionaliteit en ondersteuning. De hierin gepositioneerde 

vrijwilligersorganisaties zorgen voor nog meer variatie en kleur.  

Heel veel van wat er in de tweede ring gebeurt en wordt georganiseerd, versterkt de kern nu ook 

al. Tegelijkertijd zijn er factoren die de kern verzwakken, zoals commerciële verhuur in de 

buurtcentra (letterlijk minder ruimte voor buurtontmoeting) en ervaren concurrentie in het 

buurtontmoetingsveld (in plaats van samenwerking en versterking). Uiteindelijk moet alles eraan 

bijdragen dat de kern steviger wordt gepositioneerd. Soms betekent dit een stap terug doen voor 

de welzijnsorganisaties en soms betekent het juist een stap naar voren om een gat op te vullen. 

Er wordt nu relatief veel geld besteed aan het professionele aanbod. Het door ons geschetste 

model biedt handvaten om, als het noodzakelijk is, keuzes te maken in de financiering van het 

buurtontmoetingsveld. Ons inziens zou de focus moeten liggen op de kern.   

5.6   ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting  

Boven het model staat ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting’. Onze belangrijkste 

aanbeveling is het organiseren van een compact en toegewijd team professionals, dat zich 

specifiek inzet voor het ondersteunen van initiatieven voor buurtontmoeting. Een krachtig 

‘dreamteam’, dat is samengesteld uit verschillende disciplines, waar initiatiefnemers met al hun 

vragen snel en gemakkelijk terechtkunnen. Er is qua ondersteuning behoefte aan meer én anders 

dan wat er nu al is: een flexibele plus bovenop de aanwezigheid van de gemeente (team 

Leefbaarheid en de gebiedsspecialisten van Zorg & Welzijn), De Schoor en andere 

welzijnsorganisaties.  

 

Uit bijna alle gesprekken tijdens ons onderzoek en uit bijna alle gebiedsbijeenkomsten komt de 

grote kracht van bewoners naar voren. Tegelijkertijd werd duidelijk dat bewoners soms een 

helpende hand nodig hebben. Dat zij weten dat ze ergens op terug kunnen vallen en hun vragen 

bij iemand kwijt kunnen. De focus leggen op bewoners betekent dus ook dat er iets extra’s 

georganiseerd moet worden. Alleen zo kan de kern floreren.    

 

Idealiter bestaat dit ‘Vliegende keep’-team uit 4 ervaren krachten, omdat zij vanuit de hele stad 

de meest uiteenlopende kwesties voorgelegd zullen krijgen en daar vervolgens adequaat mee om 

moeten kunnen gaan. We denken aan een senior opbouwwerker, een financieel en juridisch 

expert, een communicatiemedewerker en een assistent.  

Dit ‘Vliegende keep’-team heeft de grootste toegevoegde waarde als er ook voldoende tijd is om 

betrokkenen te verbinden met professionals en andere vrijwilligers, zo nu dan proactief de 

verschillende locaties aan te doen, te overleggen met de gebiedssecretarissen en gebiedsmanagers 

van team Leefbaarheid, met de gebiedsspecialisten en beleidsadviseurs van Zorg & Welzijn, met 

de wijkteammedewerkers, eens buiten de Almeerse grenzen te kijken naar ‘best practices’ elders, 

etc.  

Toepassing in andere gemeenten                                                                                                                     

Het idee van een ‘Vliegende keep’-team kwam niet alleen tijdens onze ronde door Almere als 

behoefte naar voren. Het is ook een innovatieve methode van het ondersteunen van 

buurtontmoetingslocaties in zelfbeheer die in andere gemeenten wordt toegepast. We schetsen 

kort de ervaringen hiermee in Utrecht, Amersfoort, Den Helder en Den Haag.  

• Utrecht 

De stad Utrecht kent ongeveer 14 buurtontmoetingslocaties in zelfbeer. Er is een 

taskeforce-groep van professionals en buurthuizen die veranderingsprocessen versnelt en 

begeleidt. Professionals en bewoners werken samen aan een sterke verbinding tussen het 
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professionele aanbod en bewonersinitiatieven en een sterkere verbinding voor 

bewonersinitiatieven onderling. 

 

• Amersfoort 

In Amersfoort zijn wijkcentra verzelfstandigd. Voor de wijkcentra die zelfstandig verder 

gingen, werd een proactieve en coachende opbouwwerker beschikbaar gesteld. Ook werd 

een expertiseteam van bewoners met verstand van vastgoed ingericht. De gemeente is de 

facilitator van een makelpunt, waarin de vraag van bewoners wordt gekoppeld aan het 

aanbod van verschillende ruimtes.  

 

• Den Helder 

In Den Helder is al in 1930 de federatie Het Buurtcollectief opgericht. Dit is een 

vrijwilligersorganisatie waarbij momenteel 9 buurtverenigingen en multifunctionele centra 

zijn aangesloten. Er is een dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de aangesloten 

leden maken het federatiebestuur compleet. Daarnaast is er de Stichting Vastgoed Het 

Buurtcollectief. De panden die in het bezit zijn van deze stichting worden door hen 

onderhouden en ter beschikking gesteld voor de bewoners.  

 

• Den Haag 

Ook in Den Haag worden buurthuizen ondersteund. Het plan Buurthuizen van de 

Toekomst heeft als uitgangspunt dat welzijnsorganisaties en bewoners samenwerken als 

het gaat over ontmoeting en welzijn in de buurt. Voorzieningen en ruimtes moeten 

worden gedeeld. Buurthuizen van de toekomst krijgen ook maatwerkondersteuning door 

bijvoorbeeld cursussen, inzet van een extern adviseur voor een aantal uur of hulp bij het 

organiseren van een wijkbijeenkomst. 

 

Deze 4 voorbeelden van elders in Nederland laten de verschillende manieren zien hoe gemeenten 

met buurtontmoeting omgaan en zijn een inspiratie voor de Almeerse manier van het inrichten 

van ondersteuning. Het idee van een ‘Vliegende keep’-team is dus ook op andere plekken in het 

land te vinden. Voor Almere stellen wij een combinatie van expertises voor. Ondersteuning gaat 

niet alleen over vastgoed of beter samenwerken tussen de partijen, het gaat ook over de kleine 

praktische zaken of ingewikkeldheden en de communicatie over het aanbod. Op deze manier kan 

worden voorzien in de grote behoefte van met name betrokkenen van categorie 2 en 3 in het 

Almeerse buurtontmoetingsveld.  
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6. Aanbevelingen en prioriteiten  

Een duidelijke focus helpt bij het duurzaam organiseren van het buurtontmoetingsveld en het 

oplossen van de knelpunten die momenteel aanwezig zijn. Vanuit die focus volgt dan ook een 

aantal belangrijke aanbevelingen en prioriteiten.  

6.1   Buurtontmoeting van de toekomst 

Buurtontmoeting van de toekomst is van de Almeerse bewoners zelf. Waar nu nog veel geld 

wordt geïnvesteerd in het professionele aanbod en de bewoners zich daar flexibel omheen 

organiseren, worden de rollen de komende jaren omgedraaid. Het professionele aanbod is alleen 

nog daar te vinden waar bewoners het zelf niet kunnen organiseren. Het professionele aanbod 

van De Schoor (categorie 1) blijft en de buurtontmoetingslocaties in categorie 2 én 3 versterken 

zichzelf. Dat is zowel hun opdracht als hun intrinsieke wens. Geen onnodige dubbelingen in 

activiteiten, geen concurrentie en geen beoordeling op basis van het eigen aanbod. Dit alles past 

niet meer in buurtontmoeting van de toekomst.  

De buurtcentra worden meer dan nu opengesteld voor bewoners en de drempel wordt zo laag 

mogelijk gemaakt. De Buurtkamers dragen hieraan bij.  De laagdrempelige en vraaggerichte vorm 

van buurtontmoeting die bewoners zelf creëren, wordt steeds meer ook georganiseerd vanuit deze 

centra. Daarnaast is er een duidelijker rol- en taakverdeling nodig tussen de professionals, 

gemeente en andere organisaties in het buurtontmoetingsveld. Het opbouwwerk is te vinden op 

de plek waar deze behoort te zijn: in de buurten en in de wijken. Opbouwwerkers kennen de 

vragen die er leven onder bewoners. Zij weten de plekken waar buurtontmoeting plaatsvindt met 

elkaar te verbinden, zodat er een veelzijdig aanbod ontstaat van activiteiten, openingstijden en 

doelgroepen.  

De buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer worden versterkt: deze vormen de kern van het 

buurtontmoetingsveld. De gemeente voorziet via structurele financiering in vergoeding van de 

exploitatiekosten van de ontmoetingsruimte, zodat de betrokken vrijwilligers deze in rust en 

zekerheid verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast krijgen zij waar nodig hulp van een ‘Vliegende 

keep’-team’, die er volledig op gericht is hen bij te staan bij het oplossen van onduidelijkheden 

en knelpunten.  

Tegelijkertijd ontstaat er ook een aanbod dat meer fluïde is. Waar het niet goed loopt, de vraag 

naar buurtontmoeting terugloopt of de organisatie zich terugtrekt, laat de gemeente de 

buurtontmoetingslocaties los die van de gemeente financiële middelen ontvangen. 

Samenredzaamheid en vertrouwen staan voorop. Daar waar een vraag is, zal een nieuwe plek 

ontstaan. De kennis en netwerken van de gebiedsteams van Leefbaarheid en de 

gebiedsspecialisten van Zorg & Welzijn, de aanwezigheid van opbouwwerkers en de hulp van een 

‘Vliegende keep’-team dragen eraan bij dat bewoners gemakkelijker dan nu iets nieuws kunnen 

starten en laten floreren.  

De ontmoetingslocaties in categorie 3 krijgen waar nodig ook ondersteuning van een ‘Vliegende 

keep’-team. Vermoedelijk zullen vooral die locaties hier een beroep op willen doen die zelf geen 

of een minimaal aantal betaalde krachten hebben en/of een (te) kleine groep vrijwilligers.  

Bewoners als kern van buurtontmoeting heeft de toekomst. Enerzijds betekent dat loslaten en 

overgeven in vertrouwen en anderzijds het daar waar nodig ondersteunen en bijstaan. Rollen in 

het veld veranderen, de balans tussen professioneel aanbod en bewonersinitiatieven wordt 

hersteld en er ontstaat naast een geleidelijk krimpend aantal buurtcentra van De Schoor 

(categorie 1) een meer fluïde veld van bewonersinitiatieven die een steeds grotere rol gaan spelen.  
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6.2   Betekenis voor de korte en de langere termijn 

Om dit toekomstbeeld van buurtontmoeting in Almere te realiseren, is verandering nodig van de 

huidige situatie. Voor herstel van de balans in het buurtontmoetingsveld en het daadwerkelijk 

geven van meer vertrouwen en regieruimte aan de bewoners, geven wij op basis van de 6 

knelpunten die wij in hoofdstuk 4 hebben beschreven 10 aanbevelingen voor verandering, 

waarvan 4 prioriteiten voor de korte termijn.  

Absolute prio’s zijn de 4 hieronder opvallend gekleurde aanbevelingen 1, 5, 6 en 10. 

A. Financiële zekerheid – Voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer 

Onzekerheid over het voortbestaan van de ‘eigen’ buurtontmoetingslocatie speelt bij alle 3 

categorieën, zo concluderen we in hoofdstuk 4. Bij de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer 

(categorie 2) speelt die onzekerheid elk jaar opnieuw en de laatste jaren nog meer dan daarvoor. 

Als de gemeente bewoners en hun buurtontmoetingsinitiatieven daadwerkelijk een serieuze plaats 

in het buurtontmoetingsveld gunt, dan zijn in de binnenste cirkel van het welzijnswerk voor deze 

plekken goede randvoorwaarden nodig.  

Als het gaat over financiering gaat het ook over de inrichting van buurtcentra van De Schoor, de     

huidige 17 categorie 1-locaties die volledig vanuit de gemeente worden gesubsidieerd. 

Uiteindelijk moet alles erop gericht zijn dat de verschillende categorieën elkaar versterken ten 

behoeve van de Almeerders en de stad.  

 

1. Structurele(re) financiering voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer 

Wat ons betreft ligt de hoogste prioriteit bij het organiseren van structurele(re) 

financiering voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. De huidige gang van zaken 

leidt bij de betrokken vrijwilligers een groot deel van elk kalenderjaar tot ongerustheid 

over het voortbestaan van deze locaties en de effecten van een mogelijke opheffing 

daarvan op de bewoners die daar komen. Het is tijd om de financiële middelen die de 

gemeente bereid is uit te geven aan buurtontmoeting, meer ten gunste te laten komen 

van de bewonersinitiatieven.  

 

Wij stellen dan ook voor om voor elke buurtontmoetingsplek in zelfbeheer een reëel 

exploitatiebudget voor 3 jaar te reserveren. Dit gaat gepaard met enkele 

kwaliteitseisen, zonder dat hier een grote bureaucratie voor wordt opgetuigd. Twee 

keer per jaar vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers over de gang van zaken. 

Op basis daarvan kan de gemeente besluiten om de gereserveerde middelen voor het 

nieuwe jaar toe te kennen of om de samenwerking met deze groep vrijwilligers te 

beëindigen dan wel de locatie zelf niet langer te financieren.  

 

Na vaststelling van het welzijnskader (‘WELzijn in Almere’) maken collega’s van team 

Zorg & Welzijn en team Leefbaarheid in 2021 een plan hoe deze praktische zaken 

vorm te geven.  

 

2. Uitbreiding Buurtkamers in buurtcentra van De Schoor 

Ons advies is om de middelen die de gemeente nu besteedt aan buurtcentra van De 

Schoor in een nader te bepalen tempo toe te kennen voor laagdrempelige ontmoeting 

in de buurtcentra. Elk buurtcentrum verdient een Buurtkamer of in ieder geval 

Buurtkamer-achtige voorzieningen, waar alle ruimte is voor bewonersontmoeting 

(inloop), waar mensen kunnen binnenlopen zonder dat ze iets moeten en van waaruit 

zij desgewenst initiatieven kunnen ontplooien. Zo werkt de kern van het model door 

in de ring daarbuiten. Eigen professioneel aanbod van De Schoor verdwijnt naar de 

achtergrond en bewoners krijgen binnen de buurtcentra steeds meer de regie.  
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Commerciële verhuur kan de ruimte voor bewoners wegdrukken. Dit mag nooit het 

geval zijn. Bewoners gaan vóór andere partijen. Het is belangrijk om hier per 

buurtcentrum kritisch naar te kijken. Enerzijds gaat het om een belangrijke 

inkomstenbron voor De Schoor, anderzijds kan het haaks staan op de missie van de 

welzijnsorganisatie. Als met de aanwezigheid van bijvoorbeeld een wijkteam in een 

buurtcentrum en de hiermee gepaard gaande huurinkomsten méér activiteiten van 

bewoners gefaciliteerd kunnen worden, is er een win-win. Daar waar het schuurt zijn 

oplossingen nodig, zeker als het de gemeente zelf is die die ruimtes huurt.  

 

3. Afrekenen op bijdragen aan het totale buurtontmoetingsveld  

Een groot knelpunt op het gebied van financiering is de gevoelde concurrentie binnen 

het buurtontmoetingsveld. Dit is onacceptabel, omdat het eigen belang van de 

organisatie of het bewonersinitiatief nooit boven het algemeen belang van 

buurtontmoeting mag staan. Er moet dan ook worden beoordeeld op de bijdragen aan 

het totale buurtontmoetingsveld in plaats van alleen de eigen activiteiten, waaronder 

gerealiseerde drempeloverschrijdingen. Het is wenselijk dat activiteiten vanuit de 

verschillende categorieën buurtontmoetingslocaties steeds meer op elkaar afgestemd 

raken en de verschillende ‘partijen’ elkaar gaan versterken. Een partij die geld van de 

gemeente ontvangt, wordt voortaan beoordeeld op basis van de mate waarin deze 

bijdraagt aan het grotere geheel. 

 

We willen hier graag ook aandacht vestigen op het belang van de andersoortige 

buurtontmoetingslocaties (categorie 3). Als zij mee willen dingen met de subsidie voor 

buurtontmoeting of met bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen vanuit Werk en Inkomen, 

dan verdienen deze vragen een open houding en een serieuze afweging.  

B. Hulp waar nodig – ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting 

Bewoners in de kern van het buurtontmoetingsveld plaatsen, betekent ook dat waar wenselijk 

en/of nodig goede ondersteuning aanwezig is. Dat kwam zeer duidelijk naar voren tijdens onze 

interviews. Bewoners kunnen heel veel aan, maar soms is het nodig dat iemand hen bijstaat. Het 

is belangrijk dat er dan iemand voor hen klaarstaat en dat voor hen duidelijk is bij wie zij aan 

kunnen kloppen.  

4. Andere afspraken over inzet opbouwwerk van De Schoor                                                     

De gemeente en De Schoor hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

buurtontmoeting. Binnen de gemeente betekent dit het maken van heldere afspraken 

over de rolverdeling hieromtrent tussen de gebiedsteams Leefbaarheid, de 

gebiedsspecialisten van Zorg & Welzijn en (per 2021) de extra inzet op 

buurtontmoeting vanuit Zorg & Welzijn (€50.000). Alsook over de vraag hoe vanuit 

de gemeente te komen tot een goede samenwerking met De Schoor en afspraken over 

de inzet van het opbouwwerk hierbij. Ieder moet vanuit de eigen rol en de daarbij 

passende verantwoordelijkheden ín dan wel óm de kern van het model staan. 

o Rol gebiedsteams Leefbaarheid: vanwege kennis van en contacten binnen het 

gebied inhoudelijk en praktisch dichtbij betrokken blijven en bijstaan; aan Zorg & 

Welzijn / Vastgoedbedrijf overdragen van contractuele en financiële taken rond 

exploitatie van de ruimten; per buurtontmoetingslocatie in ieder geval samen met 

de gebiedsspecialist van Zorg & Welzijn voeren van regelmatige 

voortgangsgesprekken over hoe het gaat, wat er nodig is en continuering van de 

financiering. 

o Rol Zorg & Welzijn: de gebiedsspecialisten én per 2021 de parttime extra kracht 

vanuit Z&W brengen hun kennis in over (de spelers in) het sociaal domein buiten 

en binnen de gemeentelijke organisatie; ondersteunen bij het leggen van 
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verbindingen; nemen met de gebiedsteams actief deel aan de 

voortgangsgesprekken met de locaties. 

o Rol opbouwwerk De Schoor: aanreiken van professionele kennis aan de 

vrijwilligers om van ‘hun’ ontmoetingsplek een succes te helpen maken; waar 

wenselijk een tijdje mee samen oplopen; in overleg met het gebiedsteam en/of de 

gebiedsspecialist weer tijdig loslaten.  

 

5. ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting 

Naast de structurele(re) financiering voor de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer is 

het organiseren van een ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting een van de 

belangrijkste prioriteiten voor het Almeerse buurtontmoetingsveld. Meer dan nu 

overlaten aan de bewoners levert veel op, mits er is voorzien in een adequate 

‘steunstructuur’. Alleen dan kan de balans in het veld herstellen. Dat blijkt ook uit de 

in paragraaf 5.6 genoemde voorbeelden in Utrecht, Amersfoort, Den Haag en Den 

Helder.  

 

Bewoners geven aan vooral behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van 

werving vrijwilligers, binnenhalen van andere geldbronnen, juridische kwesties, 

regelgeving en communicatie. Het is belangrijk dat het ‘Vliegende keep’-team die 

expertise bezit en van daaruit kan adviseren en ondersteunen. Zowel de 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer als de andersoortige buurtontmoetingslocaties 

moeten een beroep kunnen doen op de diensten van het ‘Vliegende keep’-team.  

 

Het is een optie om hiervoor een aparte flexibele organisatie in te richten, maar het is 

ook mogelijk om binnen de nieuwe rolverdelingen tussen organisaties en 

gemeentelijke afdelingen de relevante expertises te bundelen. Zaak is erop toe te zien 

dat betrokkenen langere tijd een wezenlijke en actieve rol hierin willen en kunnen 

vervullen. 

C. Vastgoedverhuur – Servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur 

De gebouwen waarin buurtontmoetingslocaties zijn gevestigd hebben een grote waarde, voor 

zowel beheerders, vrijwilligers, deelnemers als bezoekers. Het is voor hen een tweede thuis. 

Tegelijkertijd draagt het gemeentelijk Vastgoedbedrijf er niet altijd aan bij dat de kern van het 

model floreert. Het heeft hier en daar in de praktijk een belemmerende werking. Het is nodig om 

ook op het gebied van vastgoed een aantal prioriteiten te benoemen.  

6. Servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur 

De verhuur van gemeentelijke vastgoed aan buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer én 

aan andersoortige buurtontmoetingslocaties, leidt zowel bij de gemeente als bij de 

buurtontmoetingslocaties tot spanningen. Betrokkenen van sommige locaties in 

zelfbeheer willen zelf zorg kunnen dragen voor het onderhoud en de inrichting van het 

gemeentelijk vastgoed, terwijl de gemeente het moeilijk vindt om bewoners hierin te 

vertrouwen.  

 

Wat ons betreft moet servicegerichtheid, flexibiliteit en vertrouwen centraal staan. 

Vanuit die houding is het belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken over de 

kaders, de grenzen en de speelruimte. En om op regelmatige basis met elkaar na te 

gaan hoe het loopt, wat beter kan, wat daarvoor nodig is en wie wat op zich neemt. 

Maatwerk is nodig, omdat de situatie per gebouw verschilt. De gemeente dient ook 

met het vastgoed ondersteunend en faciliterend te zijn voor bewoners die zich met 

veel passie en energie op vrijwillige basis inzetten voor de stad. Ook dit is één van de 

topprioriteiten die uit deze visie volgt. 
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7. Onderzoek en pilot maatschappelijke exploitatie  

Tegelijkertijd adviseren wij om te onderzoeken of er voor één of enkele locaties 

(bijvoorbeeld in 1 wijk of in 1 gebied) een pilot plaats kan vinden rond 

maatschappelijk exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. Het binnen de 

gemeentelijke organisatie ronddraaien van geld voor het betalen van de 

exploitatiekosten van het gemeentelijk vastgoed, dient geen duidelijk doel en komt 

niet ten goede aan de bewonersinitiatieven. Om dit te doorbreken is een extremere 

maatregel nodig.  

 

Maatschappelijke exploitatie geeft bewoners de kans om de huur van het vastgoed te 

‘betalen’ door de inspanningen die zij leveren voor bewoners(groepen) en de stad. 

Huurkosten kunnen voor bewonersinitiatieven een grote belemmering vormen en deze 

kan door middel van maatschappelijk exploitatie worden opgelost. Uit contact met de 

afdeling Vastgoed blijkt dat er ruimte is om hierover het gesprek te voeren. Kortom: 

dit is de kans om de huidige financiële constructies te doorbreken, vastgoed op een 

andere manier in te zetten voor het welzijn in de stad en te focussen op het 

maatschappelijk rendement van de vrijwilligersinzet in plaats van op de kosten van de 

exploitatie.  

D. Belang van beheer – Aantrekken van voldoende beheerders 

Tijdens ons onderzoek is het belang van de aanwezigheid van een beheerder duidelijk naar voren 

gekomen. Idealiter is dit iemand die goed kan organiseren en goed is met mensen. Deze 

beheersfunctie ontbreekt op een aantal plekken, wat in de praktijk leidt tot conflicten tussen de 

verschillende gebruikers en soms zelfs tot een grimmige sfeer. Hoe beter het beheer geregeld is, 

hoe beter de gebruikers daar gedijen en hoe meer de plek voor huurders én bezoekers voelt als 

een tweede thuis. 

8. Aantrekken van voldoende beheerders  

Goed beheer is niet eenvoudig, omdat een goede beheerder meerdere kwaliteiten 

moet bezitten in zowel sociaal als organisatorisch en zo mogelijk ook technisch opzicht 

(‘Doet de wifi het alweer?’). Dat geldt voor de beheerders van de buurtcentra, maar met 

name ook voor de buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. Hier zijn de bewoners zelf 

verantwoordelijk voor het beheer. Een aantal punten is hierbij belangrijk.  

 

Ten eerste is het van belang om voor deze plekken voldoende beheerders aan te 

trekken en ze desgewenst voor hun inzet en toewijding te belonen met in ieder geval 

een vrijwilligersvergoeding: anno 2020 maximaal €1.700 p/j. Dat maakt het voor 

vrijwilligers aantrekkelijker om deze rol in te nemen. Daarnaast is het belangrijk om de 

beloning voor beheerders van buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer zoveel mogelijk 

gelijk te houden.  

 

Ten tweede is het ook belangrijk dat de beheerders van zelfbeheerlocaties voldoende 

worden ondersteund. Het ‘Vliegende keep’-team speelt hier een belangrijke rol in. 

Daarnaast is het zinvol om beheerders vanuit praktisch oogpunt goed toe te rusten 

met kennis en training over vastgoedbeheer en bijvoorbeeld het omgaan met 

conflicten. De lijnen tussen beheerders en het ‘Vliegende keep’-team moeten zo kort 

mogelijk zijn.  

  

Speciale aandacht is er voor het beheer van verzamelgebouwen. Daar is het belangrijk 

dat 1 persoon of een duo zich verantwoordelijk voelt voor het beheer. Bewoners die 

daar een uitdaging in zien en daar een succes van wil maken. Op dat gebied gaat nu 
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veel mis en dus is het van belang dat goed te organiseren. Deze beheerders hebben 

ons inziens een groter takenpakket en een grotere verantwoordelijkheid dan de 

beheerders van de kleine(re) locaties die alleen in gebruik zijn voor buurtontmoeting 

in zelfbeheer. Daar zou (desgewenst) een hogere financiële beloning tegenover moeten 

staan en bij voorkeur onderling vergelijkbaar. 

E. Aanbod vrijwilligers – Van werving tot en met waardering 

Vrijwilligers zijn cruciaal voor alle typen buurtontmoetingslocaties. Tegelijkertijd is dit ook 

kwetsbaar: vrijwilligers kunnen er ineens mee stoppen en nieuwe vrijwilligers zijn niet altijd snel 

te vinden. Soms laten vrijwilligers na een jarenlange inzet zo’n gat achter, dat die eigenlijk niet op 

te vullen is.  
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9. Binden en boeien van de vrijwilligers 

Evenals bij de vorige aanbeveling over beheerders is het ook bij vrijwilligers belangrijk 

om hen te waarderen. Hun inzet is van zeer grote waarde voor het 

buurtontmoetingsveld en daarmee voor de stad. Regelmatig een welverdiend 

compliment, snel reageren op voicemailberichten of mails, het serieus nemen van hun 

vragen, het desgewenst en tijdig helpen zoeken naar oplossingen voor knelpunten, een 

handgeschreven kaart voorafgaand aan de feestdagen in december en/of een 

kerstattentie. En waar wenselijk en mogelijk een onkostenvergoeding en/of een 

vrijwilligersvergoeding. De vraag is of we hierbij als gemeente moeten kiezen voor 

maatwerk of voor uniformiteit. Ook iets om in 2021 met elkaar na te gaan.  

 

Tijdens het onderzoek kwam ook naar voren dat er onder vrijwilligers de behoefte 

leeft om meer met andere vrijwilligers in contact te komen. Het opbouwwerk kan 

vrijwilligers en ontmoetingsplaatsen aan elkaar verbinden, zodat zij met elkaar in 

contact kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast is er in Almere een 

aanbod aan voorlichting, cursussen en trainingen voor (potentiële) vrijwilligers. Het is 

van belang dit bij de vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Het ‘Vliegende 

keep’-team kan een brug vormen tussen de vraag naar vrijwilliger in het veld en de 

VMCA.  

 

F. Actuele informatie – Stadsbreed inzichtelijk maken van het aanbod 

De informatievoorziening over het huidige aanbod op het gebied van buurtontmoeting is op dit 

moment onvoldoende. Hier valt veel winst te behalen. Een betere informatievoorziening leidt tot 

grotere bekendheid en betere afstemming van alle activiteiten.  

10. Stadsbreed inzichtelijk maken van het aanbod 

Het aanbod buurtontmoetingslocaties in alle 3 categorieën is enorm. Er worden veel 

buurtontmoetingsmomenten (zoals koffie drinken en samen eten) en activiteiten georganiseerd.    

Het is belangrijk dat inzichtelijk is (én blijft) wat er waar en wanneer wordt georganiseerd in een 

wijk. Het is belangrijk dat er een grote activiteitenkalender komt, die zowel schriftelijk als digitaal 

verspreid kan worden. Dit vraagt een grote inspanning, maar wel een die direct resultaat op zal 

leveren. Dit heeft dan ook een hoge urgentie.  

Urgentie – 6 knelpunten: 10 aanbevelingen, waarvan 4 prioriteiten 

Vier van onze aanbevelingen hebben een zeer hoge urgentie. Deze 4 prioriteiten zijn hiervoor in 

het oranje aangegeven. Het gaat samengevat om: 

- Structurele(re) financiering voor buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer 

- ‘Vliegende keep’-team voor buurtontmoeting 

- Servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur 

- Stadsbreed inzichtelijk maken van het aanbod  

Het is belangrijk dat deze prioriteiten uitdrukkelijk worden meegenomen in het traject van het 

nieuwe welzijnskader. Buurtontmoeting is de ingang van het welzijnsbeleid en daarom is het zeer 

belangrijk om het buurtontmoetingsveld en de ontwikkelingen die hierin nodig zijn goed te 

borgen in het totale welzijnsbeleid van de gemeente Almere.  

6.3   De nieuwe delen van de stad 

Tot slot heeft al het voorgaande ook impact op de nieuwe gebieden die in Almere worden 

ontwikkeld. Uit de interviews in Hout én tijdens de gebiedsbijeenkomsten over Hout, Poort en 

Stad West werd duidelijk dat daar eveneens behoefte is aan laagdrempelige vormen van 

ontmoeting, bijvoorbeeld in Hout (Nobelhorst en Oosterwold), in Poort (Duin) en in een al wat 
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langer bestaande wijk in Stad West (Noorderplassen). Vanuit de gebiedsteam Poort is de 

behoefte geuit aan een geschikte ontmoetingsruimte voor jongeren, met bijpassende 

ondersteuning.  

In de (op)bouwfase van een nieuw gebied is er bij de (toekomstige) bewoners – zo blijkt telkens 

weer – grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen. We illustreren dit graag met wat wij 

hoorden tijdens een interview met een actieve bewoonster uit Oosterwold. In 2015 richten 

toekomstige ‘Oosterwolders’ zonder fysieke buurtontmoetingsplek en zonder al gereed zijnde 

woningen een Facebookgroep op en organiseerden met tussenpozen een aantal picknicks. ‘Zo 

kwamen we bij elkaar en ontmoetten we anderen die ook bezig waren. Iedereen hier was druk 

met zijn kavel, maar die ontmoetingen hadden een enorme meerwaarde.’  

Deze bewoonster met de missie om in dit nieuwe deel van Almere verbinding tot stand te 

brengen, zocht in het najaar van 2020 contact met de initiatiefnemers van Live-to-Be in 

Oosterwold, die op dat moment nog druk met de bouw bezig waren. Ze zou in hun toekomstige 

ontmoetingsruimte graag om te beginnen één keer per maand een buurtcafé organiseren. ‘Het 

moet ook een plek worden waar jonge ondernemers uit de wijk samen kunnen komen en waar we 

lezingen kunnen houden. We willen het van de grond af aan laten ontstaan. Tot nu toe zijn er 

veel enthousiaste reacties.’ 

Voor buurtontmoeting in de gebieden die nu in ontwikkeling zijn of in de toekomst ontwikkeld 

zullen worden, hebben wij de volgende aanbevelingen:  

- Combineer in gebouwen verschillende functies  

De belangrijkste aanbeveling is om in nieuwe stadsdelen / wijken ruimte te verzorgen waar 

buurtontmoeting plaats kan vinden. De behoefte daaraan is aanwezig, dus de ruimte zal zich 

zeker gaan vullen. Het is goed om hierbij te kijken naar het combineren van functies. Ruimte 

voor buurtontmoeting is bijvoorbeeld prima te combineren met school-, cultuur- of 

sportfaciliteiten.  

Een andere of overbruggingsmogelijkheid is om vanuit de gemeente voor buurtontmoeting 

financieel bij te dragen aan een ruimer algemeen gebruik van ontmoetingsruimten die door 

bewoners zelf zijn gekocht (zoals in Vogelhorst: OntmoetingsHuis De Kern) of gebouwd (zoals in 

Oosterwold: Live-to-Be). 

- Zorg voor een zichtbare en toegankelijke ruimte 

Belangrijk is wel dat hierbij rekening wordt gehouden met de zichtbaarheid en de 

toegankelijkheid van deze ruimte. Een eigen ingang is belangrijk en geeft bezoekers de kans om 

direct naar de juiste plek te gaan. In een groter gebouw is het voor de vindbaarheid en 

zichtbaarheid zaak om een eigen ingang te hebben. Situeer deze niet aan bijvoorbeeld een 

schoolplein, want die route is niet toegankelijk tijdens ‘coronaregels’ (geen toegang voor 

volwassenen) en onveilig voor mensen die slecht ter been zijn (gevaarlijke situaties door spelende 

kinderen of langs vliegende ballen).  

- Laat activering over aan bewoners 

Zorgen voor (huur van) de ruimte is dus een belangrijke taak voor de gemeente. Activering 

daarvan is daarentegen de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Juist ook in de nieuwe 

gebieden moet de zelfredzaamheid van bewoners het uitgangspunt zijn. Daar waar behoefte is 

aan buurtontmoeting kunnen zij dat vanuit de beschikbare ruimte zelf organiseren.  
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- Nodig nieuwe bewoners via het opbouwwerk proactief uit tot initiatief  

Ook hier geldt dat uitgaan van de zelfredzaamheid van bewoners niet betekent dat je alles alleen 

aan hen overlaat. Het is belangrijk dat het opbouwwerk in de nieuwe gebieden aanwezig is om de 

behoefte op te halen en om bewoners uit te nodigen dat zelf op te zetten. Proactief en 

uitnodigend opbouwwerk dat een verbindende werking heeft, is van belang in de bestaande stad, 

en zeker in nieuwe delen van de stad. Op die manier kan buurtontmoeting op een laagdrempelige 

manier vanuit de bewoners zelf ontstaan en zo voorzien in de behoefte die ook in de nieuwe 

stadsdelen aanwezig is.  

Nieuwe relevante wetgeving op komst                                                                                                       

Er komt op korte termijn (waarschijnlijk vanaf januari 2022) een nieuwe wet aan die relevant is 

voor het buurtontmoetingsveld: de Wet bevordering participatie decentrale overheden, die te 

zijner tijd wordt opgenomen in de Gemeentewet. Op grond van die wet kunnen bewoners een 

beroep doen op de ‘Right to Challenge’, ofwel het ‘recht om uit te dagen’. Dit betekent dat zij 

aanspraak kunnen maken op (delen van de) beschikbaar gestelde subsidie- dan wel 

aanbestedingsbudgetten voor bijvoorbeeld buurtontmoetingslocaties. Dit kan ertoe leiden dat er 

in het buurtontmoetingsveld onverwachte extra spelers bij komen.  
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7. Financiële doorrekening in scenario’s  

Het geschetste toekomstbeeld en de prioriteiten die daarbij zijn benoemd, hebben invloed op de 

financiële situatie binnen het buurtontmoetingsveld. In dit hoofdstuk schetsen we 3 scenario’s 

met verschillende gevolgen voor het veld.   

Hoopvol en realistisch 

Wij realiseren ons terdege dat deze visie onderdeel is van het nieuwe Welzijnskader van de 

gemeente Almere, waarin een bezuiniging van 1,5 miljoen euro gerealiseerd moet worden. Te 

midden van die realiteit schetsen we vanuit de visie op buurtontmoeting 3 scenario’s. Juist omdat 

de waarde van het totale buurtontmoetingsveld zo groot is voor de bewoners, hun welzijn en de 

leefbaarheid van buurten, wijken en de stad. Daarnaast schetsen deze scenario’s ook dat het 

mogelijk is om het buurtontmoetingsveld zonder extra middelen alsnog te versterken vanuit de 

kern van het model uit hoofdstuk 5 (zie pagina 40). Daarmee is het zowel hoopvol als realistisch. 

Tegelijkertijd beseffen we juist vanwege de grote waarde van de buurtontmoetingslocaties en de 

afhankelijkheid van bezoekers daarvan, hoe pijnlijk het is om een locatie (deels) te sluiten.  

Huidige financiële situatie 

De huidige financiële situatie in de binnenste ring van de u (‘ontmoeting, onderlinge 

betrokkenheid en hulp, sociale leefbaarheid’) ziet er als volgt uit:  

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Categorie 1 

 

 € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000  

Categorie 2 

 

 € 164.000  

     

Categorie 3 

 

 € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000  

TOTAAL 

 

 € 2.289.000   € 2.125.000   € 2.125.000   € 2.125.000   € 2.125.000   €    2.125.000  

 

Vanuit de afdeling Zorg & Welzijn is voor buurtontmoeting in de locaties van categorie 1 

(buurtcentra van De Schoor) en categorie 3 (2 andersoortige buurtontmoetingslocaties) jaarlijks 

structureel €2.125.000 beschikbaar. De gemeentelijke middelen voor de 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer (categorie 2) werden aanvankelijk voor honderd procent 

betaald uit de budgetten van Programmabureau Stad en de laatste jaren zo’n beetje fifty-fifty 

door team Leefbaarheid en de afdeling Zorg & Welzijn, met vanaf het prille begin elk jaar het 

bericht dat continuering onzeker is. In de 3 scenario’s die volgen wordt duidelijk wat de 

alternatieven zijn. 

Financiële doorvertaling van de prioriteiten in de verschillende scenario’s  

In het eerste scenario worden de 4 prioriteiten uit het vorige hoofdstuk financieel door vertaald. 

In het tweede scenario wordt inzichtelijk wat het betekent om alle 10 aanbevelingen door te 

voeren. In het derde scenario laten wij zien hoe het veld beter in balans kan worden gebracht 

zonder meerkosten.  

De aanbevelingen die géén extra financiële middelen behoeven, nemen we niet mee in dit 

hoofdstuk. Het gaat voor scenario 1 om: 

- Servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur (aanbeveling 6)  

Een meer servicegerichte dienstverlening van het vastgoedbeheer hoeft in principe geen extra geld 

te kosten. Het gaat ons inziens bij het gemeentelijk Vastgoedbedrijf vooral om cultuur, houding 

en versoepeling van de contractprocedures en afspraken over onderhoud en beheer. Een vertaling 

van de erkenning van het grote belang van vrijwillige inzet van bewoners voor anderen, hun 

buurt, wijk en de stad.  
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En voor scenario 2 en 3 gaat het daarnaast om: 

- Afrekenen op bijdragen aan het totale buurtontmoetingsveld (aanbeveling 3) 

Het formuleren van andere criteria voor de subsidieverstrekking en het anders inrichten van de 

gesprekken vooraf, tijdens en aan het eind van de afgesproken subsidieperiode. 

- Andere afspraken over inzet opbouwwerk van De Schoor (aanbeveling 4)  

Idem.  

- Binden en boeien van vrijwilligers (aanbeveling 9) 

Als je dit goed en consequent wilt doen, met oog voor iedere groep en ieder individu, dan zijn hier 

zeker kosten mee gemoeid. Heel gemakkelijk te kwantificeren zijn deze niet. We kiezen voor een 

pragmatische oplossing ze hier niet mee te nemen. 

7.1 Scenario 1: Het minimaal nodige doen        
+ €300.000 structureel 

Vanuit de visie op buurtontmoeting wordt duidelijk dat 4 van onze 10 aanbevelingen absolute 

prioriteit hebben, namelijk (1) het structureel financieren van buurtontmoeting in zelfbeheer, (2) 

het formeren van een ‘Vliegende keep’-team, (3) servicegerichte dienstverlening vastgoed-

verhuur en (4) duidelijke en actuele informatieverstrekking over het buurtontmoetingsaanbod. 

Binnen het eerste scenario vertalen we deze topprioriteiten in een zo laag mogelijke investering.  

1. Structureel financieren van buurtontmoeting in zelfbeheer 

In 2020 gaat voor huur, nutskosten en beheer incidenteel €165.000 naar 

buurtontmoetingsplekken in zelfbeheer. Vanuit de visie op buurtontmoeting blijkt het 

belang van structurele financiering, waarbij per locatie ook beter bekeken kan worden of 

de investering echt iets oplevert. Inzetten op bewoners betekent dat hiervoor extra ruimte 

nodig is, zodat er ook voldoende middelen zijn om toe te wijzen. Deels zal dit ontstaan 

doordat sommige van de bestaande initiatieven niet verder kunnen en deels is daar een 

kleine extra investering voor nodig: €200.000 zou dan het minimale structurele budget 

moeten zijn.  

 

2. Formeren van een ‘Vliegende keep’−team 

In dit financieel minimale scenario is het wenselijk om de kosten voor het ‘Vliegende 

keep’-team zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd is het van belang om echt een apart 

team te formeren. We kiezen ervoor om een toegewijd team samen te stellen vanuit 

bestaande functies: de gebiedsteams van team Leefbaarheid, de gebiedsspecialisten van 

Zorg & Welzijn, (per 2021) de extra inzet op buurtontmoeting vanuit Zorg & Welzijn 

(€50.000) en het opbouwwerk van De Schoor.  

 

3. Servicegerichte dienstverlening vastgoedverhuur  

Kostenneutraal, zoals hiervoor beschreven. 

 

4. Duidelijke en actuele informatieverstrekking  

Vanuit de visie op buurtontmoeting heeft het ‘Vliegende keep’-team in ieder geval 

versterking nodig van een goede communicatiemedewerker en een assistent. Het is zeer 

belangrijk om stadsbreed inzichtelijk te maken en update te houden welke activiteiten 

worden georganiseerd op welke locatie. Dit betekent een investering van afgerond 

€100.000.  
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De kosten voor duidelijke en actuele informatieverstrekking zijn als volgt opgebouwd: 

 

 

 

 

Financieel ziet scenario 1 er als volgt uit:  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Categorie 1  € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000  

Categorie 2  € 164.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000  

Categorie 3  € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000   € 32.000  

Informatievoorziening   € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000  

TOTAAL  € 2.289.000   € 2.425.000   € 2.425.000   € 2.425.000   € 2.425.000   € 2.425.000  

 

7.2 Scenario 2: Investeer in buurtontmoeting      
+ €800.000 structureel 

Buurtontmoeting is een essentieel onderdeel van het welzijnswerk en heeft een preventieve en 

signalerende functie. Daarom is het van groot belang dat het buurtontmoetingsveld optimaal is 

georganiseerd en dat de aanbevelingen uit de visie ook een plek krijgen in de begroting. Scenario 

2 is het meest gunstige scenario, waarin alle 10 door ons benoemde aanbevelingen financieel 

worden door vertaald, in plaats van – zoals in scenario 1 – alleen de minimale varianten van de 4 

prioriteiten.  

In dat geval is er voor het buurtontmoetingsveld uiteindelijk 2,9 miljoen euro structureel nodig, 

terwijl dat nu 2,1 miljoen is. Dit vraagt dus een extra investering van 8 ton. Verschillende 

onderdelen worden toegevoegd aan het veld: 

1.  Zet in op buurtontmoetingslocaties van categorie 2 en 3 

In dit scenario behouden we de middelen voor de buurtcentra van De Schoor en gaan we 

daarnaast inzetten op meer structureel geld voor categorie 2 en 3. Bewoners staan 

centraal en krijgen alle ruimte om hun initiatieven te ontplooien. Er wordt ook voldoende 

ruimte ingebouwd voor extra initiatieven, zodat die bewoners niet met lege handen 

komen te staan als zij bij de gemeente aankloppen.  

 

2. ‘Vliegende keep’−team van experts 

Het ‘Vliegende keep’-team wordt een team van experts, die speciaal inzetbaar zijn voor 

het buurtontmoetingsveld. Het team bestaat uit een communicatiemedewerker, een 

financieel/juridisch expert, een opbouwwerker en een assistent. Zij bieden waar wenselijk 

en nodig hulp aan zowel categorie 2- als categorie 3-locaties.                                                       

Financieel ziet dit er als volgt uit:  

Fte Rol Schaal Prijs 

0,6 Communicatiemedewerker 10  € 54.600  

0,6 Financieel/juridisch expert 10  € 54.600  

0,8 Assistent 8  € 52.000  

0,6 Opbouwwerker 8  € 39.000  

 

TOTAAL 

 

 € 200.200  

 

Fte Rol Schaal Prijs 

0,6 Communicatiemedewerker 10  €              54.600  

0,8 Assistent 8  €              45.500  

 

Totaal 

 

 €            100.100  
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3.  Extra beheerders 

Er komen middelen vrij voor in ieder geval 3 parttime beheerders die in 

verzamelgebouwen het beheer doen: Huis van de Waterwijk, De DOP in Danswijk en De 

Verbinding in de Bouwmeesterbuurt. Die 3 locaties verschillen van bijvoorbeeld De 

Wijkhoek in Stedenwijk en Buurtlokaal de Werf in De Werven, waar uitsluitend 

zelfbeheer plaatsvindt. Het zijn grote voormalige schoolgebouwen van de gemeente die 

ruimte bieden aan een keur van huurders, waaronder 1 of enkele ruimtes voor 

buurtontmoeting in zelfbeheer. Er is daar veel behoefte aan een vaste beheerder. Reden 

waarom we voorstellen hier middelen voor vrij te maken: €75.000 per jaar. 

 

4.  Buurtkamers in casu buurtkamer−achtige voorzieningen in alle buurtcentra 

Laagdrempelige buurtontmoeting binnen de buurtcentra van De Schoor verdient wat ons 

betreft alle ruimte. Daarom stellen we voor om het organiseren van Buurtkamers in alle 

buurtcentra mogelijk te maken. De kosten bestaan uit huur van de ruimten (€60.000 per 

jaar, uitgaande van tarief 1) en de hierbij benodigde professionele inzet (8 uur per week 

per Buurtkamer is €90.000 is 1,5 fte extra). Deze professionele inzet wordt wel 

afgebouwd ten opzichte van de huidige situatie in de 5 bestaande Buurtkamers, zodat 

bewoners echt zelf aan zet zijn.  

 

5.  Onderzoek en pilot(s) maatschappelijke exploitatie  

Tot slot komt er €100.000,- beschikbaar voor het in de visie genoemde onderzoek naar 

maatschappelijke exploitatie van het vastgoed, beschikbaar in de jaren 2021 en 2022. 

Financieel ziet scenario 2 er als volgt uit:  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Categorie 1  € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000   € 2.093.000  

Categorie 2  € 164.000   € 200.000   € 220.000   € 240.000   € 240.000   € 240.000  

Categorie 3  € 32.000   € 100.000   € 130.000   € 150.000   € 150.000   € 150.000  

‘Vliegende keep’ (incl. informatie)   € 200.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000  

Extra beheer 

 

 € 75.000   € 75.000   € 75.000   € 75.000   € 75.000  

Buurtkamers De Schoor 

 

 € 75.000   € 100.000   € 150.000   € 150.000   € 150.000  

Onderzoek maatschappelijke 

exploitatie 

  € 50.000   € 50.000  

   

 

 € 2.289.000   €       2.793.000   € 2.868.000   €    2.908.000   € 2.908.000   € 2.908.000  

 

7.3 Scenario 3: Meer balans in het veld           
+ €0 

In scenario 3 vertalen we het model dat we in hoofdstuk 5 introduceren in een nieuwe financiële 

verdeling binnen het buurtontmoetingsveld. De focus komt geleidelijk meer op bewoners te 

liggen, wat betekent dat het professionele aanbod vanuit categorie 1 (De Schoor) stapsgewijs naar 

de achtergrond verdwijnt. We stellen voor om een duidelijke keuze te maken door niet langer te 

investeren in de gehele buurtcentra, maar alleen in de buurtontmoetingsonderdelen van deze 

locaties. En door te kiezen voor het sluiten van minder goed lopende locaties in wijken waar 

sprake is van een hoge dekkingsgraad aan ontmoetingsaanbod. Dit schept ruimte voor meer 

bewonersinitiatieven. De prioriteiten uit de visie kunnen worden gerealiseerd zonder dat het extra 

geld kost. Het veld komt meer en meer in balans.  
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Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van scenario 2:  

1. Minder structureel geld voor buurtcentra van De Schoor 

Om ruimte te maken voor bewoners is het nodig dat het nu in financieel opzicht 

overheersende professionele aanbod afneemt. In dit scenario stellen we dan ook voor om 

geleidelijk toe te werken naar sluiting van 8 buurtcentra, ervan uitgaande dat het 

openhouden van 1 buurthuis ongeveer een ton per jaar kost. In plaats van sluiting kan er 

ook voor gekozen worden om buurtcentra op onderdelen te subsidiëren in plaats van in 

het geheel. Juist doordat een buurtcentrum een bredere buurtfunctie heeft dan 

buurtontmoeting alleen, kan het interessant zijn om in 2021 te onderzoeken hoeveel van 

de financiële middelen voor buurtontmoeting daadwerkelijk bij buurtontmoeting 

terechtkomen.  

 

2. Extra beheer 

Naast extra parttime beheerders voor de verzamelgebouwen wordt het in dit scenario ook 

mogelijk om zelfbeheerders een vrijwilligersvergoeding te geven, door de extra middelen 

die vrijkomen ten gunste van het beheer.  

 

3. Buurtkamers De Schoor 

Aangezien er in dit scenario uiteindelijk minder buurtcentra zijn, is een kleinere 

investering in de Buurtkamers mogelijk ten opzichte van scenario 2. 

 

4. Structurele middelen voor maatschappelijke exploitatie 

Er blijft geld beschikbaar om pilots te draaien rondom maatschappelijke exploitatie van 

het gemeentelijk vastgoed. Waar in scenario 2 alleen ruimte was voor onderzoek, is in dit 

scenario ruimte voor blijvende ontwikkeling op dit gebied.  

Financieel ziet scenario 3 er als volgt uit:  

 

Binnen dit scenario moeten we er tevens rekening mee houden dat sluiting van buurtcentra ook 

gevolgen kan hebben voor het tweede niveau van het Almeerse welzijnsbeleid: het zal ook effect 

hebben op de professionals die deel uitmaken van de makel- en schakelfunctie.  

Sluiting van buurtcentra zal een grote impact hebben op de stad en moet dan ook zorgvuldig 

gebeuren. Het is zaak om samen met De Schoor na te gaan welke locaties minder goed aansluiten 

bij de bewoners en/of minder goed draaien. Daarnaast kan ook gekeken worden naar de dekking 

van de verschillende locaties in de stad en naar welke wijken het professionele aanbod het hardst 

nodig hebben.  

  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Categorie 1  € 2.093.000   € 1.700.000   € 1.500.000   € 1.300.000   € 1.300.000   € 1.300.000  

Categorie 2  € 164.000   € 164.000   € 200.000   € 240.000   € 240.000   € 240.000  

Categorie 3  € 32.000   € 55.000   € 80.000   € 150.000   € 150.000   € 150.000  

‘Vliegende keep’ (incl. informatie)   € 100.000   € 150.000   € 200.000   € 200.000   € 200.000  

Extra beheer 

 

 € 38.000   € 75.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000  

Buurtkamers De Schoor 

 

 € 50.000   € 75.000   € 100.000   € 120.000   € 120.000  

Onderzoek maatschappelijke 

exploitatie. 

  € 50.000   € 50.000   € 50.000   € 50.000   € 50.000  

 

 € 2.289.000   € 2.157.000   € 2.130.000   € 2.140.000   € 2.160.000   € 2.160.000  
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De kaart hieronder maakt inzichtelijk waar zowel de categorie 1- als categorie 2-locaties zich 

bevinden: 

 

7.4 Reflectie op de 3 scenario’s 

De 3 hiervoor beschreven scenario’s maken duidelijk wat de consequenties kunnen zijn van de 

visie op buurtontmoeting. In het eerste scenario wordt duidelijk wat het meest urgent is en waar 

de prioriteiten liggen, met een minimale extra financiële investering. In het tweede scenario is een 

doorrekening gemaakt van de gehele visie: een flinke versteviging van het buurtontmoetingsveld. 

In het derde scenario wordt inzichtelijk waar op basis van de visie pijnlijke keuzes moeten vallen 

om financieel neutraal uit te komen.  

Binnen deze 3 scenario’s zijn ook verschillende varianten mogelijk. Uiteindelijk wordt deze keuze 

gemaakt in het nieuwe Welzijnskader. Interessant daarbij is om te kijken hoe hierbij de volgende 

middelen (deels) ingezet kunnen worden voor buurtontmoeting: het Samen Sterk-budget van 

Zorg & Welzijn, de extra inzet op buurtontmoeting vanuit Zorg & Welzijn per 2021 (€50.000), 

het wijkbudget van team Leefbaarheid en de middelen die Leefbaarheid vanuit het Fonds 

Wijkontwikkeling beschikbaar stelt aan buurtontmoeting in zelfbeheer.  

Wat ons betreft is het niet mogelijk om in te zetten op bewoners zónder daar ook goede 

ondersteuning naast te organiseren. Het is ons inziens wel mogelijk om met een andere verdeling 

van de middelen, zónder extra investering toch het veld in balans te brengen en de bewoners 

meer aan zet te laten. Dat biedt hoop en kansen die binnen het Welzijnskader zeer zorgvuldig 

overwogen dienen te worden. Deze visie daagt dan ook uit om echt na te denken over het 

verschuiven van middelen en het daadwerkelijk inzetten op bewoners. 
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7.5 De nieuwe delen van de stad 

De visie op buurtontmoeting maakt duidelijk dat er grote behoefte is aan ruimte voor 

buurtontmoeting, ook in de nieuwe delen van de stad. De ervaring leert dat in Almere vaak (vele) 

jaren later alsnog van alles uit de kast moet worden gehaald om alsnog aan die behoefte te 

voldoen. Vanuit de visie pleiten wij voor het beschikbaar stellen van ruimtes binnen 

multifunctionele gebouwen, zoals scholen. En daar bij het ontwerp van die gebouwen ook 

specifieke aandacht aan te besteden. Daar wordt binnen de gemeentelijke begroting geen geld 

voor gereserveerd. Op de langere termijn is een oplossing om voor welzijnswerk in casu 

buurtontmoeting bij de realisatie van nieuwe wijken of gebieden structureel geld te reserveren via 

de budgetten voor bevolkingsgroeivolgende functies.  

Binnen de 3 scenario’s is tegelijkertijd wel ruimte ingebouwd voor groei van categorie 2- en 

categorie   3-locaties. Ook in die nieuwe delen van de stad kan dit budget worden gebruikt. Juist 

door in te zetten op zelfredzaamheid bij bewoners en door actief te zijn met het opbouwwerk, 

kunnen nieuwe en goedkopere buurtontmoetingsplekken ontstaan. De ruimte binnen de 

scenario’s is tegelijkertijd niet afdoende. Daarom blijft het belangrijk om via de budgetten voor 

bevolkingsgroeivolgende functies in de nieuwe delen van de stad ook geld te reserveren voor 

buurtontmoeting.  

Tot slot                                                                                                                                                               

De Visie op Buurtontmoeting Almere met de hierin opgenomen aanbevelingen en scenario’s 

worden verwerkt en afgewogen in de breedte van het welzijnskader: WELzijn in Almere, dat 

focus en richting bepaalt voor het welzijnsbeleid. Het kader onderscheidt twee sporen: (1) 

Almeerders aan zet en (2) Formele ondersteuning verminderen of voorkomen. Kiest de 

gemeentelijke politiek voor spoor 1, dan ontstaat ruim baan voor (buurt)ontmoeting en 

bewonersinitiatieven. Belangrijke kanttekening hierbij is dat spoor 1 uit meer niveaus bestaat, met 

daar binnen ook allerlei andere belangrijke onderdelen van het welzijnswerk. Daarbij groeien de 

welzijnsbudgetten niet automatisch mee met de Almeerse bevolking. Sterker nog: het 

welzijnsbudget is beperkt en er is sprake van een taakstelling oplopend tot €1,5 miljoen in 2023.  

Het is nu dan ook niet te zeggen welke van de 3 in deze visie beschreven scenario’s ná de 

politieke besluitvorming in de eerste helft van 2021 verder uitgewerkt en geconcretiseerd gaan 

worden. Mogelijk wordt het een deel van één van de geschetste scenario’s, een combinatie van 2 

of 3 scenario’s of een stapsgewijze geleidelijk verandering. Dit op basis van onder meer 

inhoudelijke en financiële voorkeuren, afwegingen en mogelijkheden. Wij zien in Almere hoe dan 

ook graag een bloeiend buurtontmoetingsveld, met een positieve samenwerking tussen 

betrokkenen van alle 3 categorieën buurtontmoetingslocaties, gemeente en lokale partners.  
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