
Vakgemeenschap Sociale Stijging 
Platform31: Holendrecht, 22 mei 2014 

Casa Jepie Makandra: 
Een voorbeeld…….?  

 

1. Wie, waar en wat?  

2. Wanneer werkt het? 

3. Waarom doen wij mee en wanneer dus niet?  

4. Wat kost het en wat levert het op? 

5. En wat doet het met de ‘sociale stijging’? 

       Gert Dijkstra 
              Manager Woonservice 



Wie,  
waar  
en wat? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-Gr5JHPtol4   

http://www.youtube.com/watch?v=-Gr5JHPtol4
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Sociale huurwoningen 

- 1200 Stadgenoot 

- 1800 Eigen Haard 
 













Nu drie jaar op weg 

• Start maart 2011 

• In eigen ruimte: 60m2   

• Meer dan 400 bewoners bereikt 

• Ca. 40 actieve vrijwilligers 

• Ca. 10 sleutelhouders: alles in eigen beheer 

• Met 1 parttime betaalde professionele coördinator ‘nieuwe stijl’    

• Initiatief van twee woningcorporaties 

• In 2013 door als bewonersvereniging  

• Constante instroom van cliënten vanuit de uitkeringsinstantie  

• Koppeling organisaties met loket 

 

Casa Jepie Makandra = “Huize Helpt Elkander”  



Wat doet het?  

Diensten Activiteiten 

Klussendienst Ontbijtcafé 

Tuindienst Kookclub 

Computerhulp Gaming acvtiviteit 

Formulierenbrigade Handwerk/naaiclub 

Spreekuur schuldhulp Kringloopwinkleltje 

Belastingspreekuur Ouderkindbegeleiding 

Nederlandse taallessen Zumbalessen 

Fietslessen Kidsclub 

Fietsherstelservice Wandelgroepje 



Wie doen mee? 

Deelnemers: 
Geen verantwoordelijkheid voor 

diensten en/of activiteiten 

Ondersteunende vrijwilligers: 
bijdrage aan een of meerdere 

diensten en/of activiteiten 

Vaste vrijwilligers en sleutelhouders 
(bestuur): Verantwoordelijk voor 
een of meerdere diensten en/of 

activiteiten, de programmering en 
het deurbeleid  



Wat zie je ‘buiten’?  

 
 
 
 

 
Team professionals om tafel: 
een buurtteam 
(frontlijnteam Samen Doen) 
  
• Professionals eerste lijn: 
generalistische hulpverleners 
• Één plan, één hulpverlener, één 
huishouden 
• Projectleider coördineert: stuurt 
hulpverleners aan 
• Inzet middelen WMO, AWBZ, Bijstand, 
WAO, WAZ, Wajong en ‘Wijkaanpak’    

 
 
 
 
 

Groep cliënten in ruimte: 
een bewonersgroep  
(ver. Casa Jepie Makandra) 
  
• Kwetsbare bewoners, veelal met 
uitkering bijstand, WAO, WAZ of  Wajong  
• Veelal nog net in of uit een traject 
schuldhulpverlening 
• Cliënten met chronische beperking en 
uitkering AWBZ of bijdrage WMO 
• Redelijk zelfredzame bewoners, soms 
met betaald werk    



Financiers en partners  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DrLUNWdg2cRlIM&tbnid=84_AQwg0hoe8fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dino4.nl/project/amsterdamzuidoost/&ei=C1F8U9mCF6mc0AWL64GwDw&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNFDgfbFirE9jqe6NcpGHoosJiv7WA&ust=1400742517473455


Waarom meerdere investeerders?  

Doel Bewoner (en 
ondernemer) 

Woning-
corporatie 

Uitkerings-
instantie 

Gemeente (en 
welzijn/zorg) 

Ontmoeting met 
buren  

Zich meer thuis 
voelen 

Activering naar 
vrijwilligerswerk 

Vergroten 
zelfredzaamheid 

Klusploeg  
Zelf schoonmaak 

Effectievere 
inzet van WMO 

Toeleiding naar 
betaald werk 

Hoger inkomen Effectievere 
inzet budget 

Minder kosten 
uitkeringen 

Minder overlast 
van buren 

Prettiger wonen Minder inzet 
bemiddeling 

Minder inzet 
politie  

Minder schulden 
bij de overheid 

Eerder financieel 
zelfredzaam 

Beter te 
bemiddelen  

Minder budget 
schuldsanering 

Minder 
huurachterstand 

Kunnen blijven 
wonen 

Snellere hulp bij 
schulden  

Schone, veilige 
en prettige buurt 

Zich prettiger in 
buurt voelen 

Tuingroep 
Buurtpreventie 

Meer overlaten 
aan bewoners 

Hogere waarde 
vastgoed  

Andere buren: 
sociale stijging 

Betere verkoop 
bestaand bezit 

Hogere OZB 
opbrengst  



Van project tot vereniging/trust  

Financiers 
 
 
 
 
 

Woning 
corporatie  X 

Gemeente 
Uitkerings-
instantie 

Woning 
corporatie  Y 

Wijkcoöperatie (Trust): bewoners vereniging Casa Jepie Makandra 
 
  
 
 
 

Bestuur 
Uitgifte 
sleutels 

Coördinator   
medewerkers 

Overeenkomst Financiers + Wijkcoöperatie 
Basis = Inhoudelijk programma 

Sleutelhouders 
Vaste/actieve 
vrijwilligers 

Ondersteunende 
vrijwilligers 

Deelnemers 

€ 

Opdracht 

Uitvoering 



Wanneer 
werkt het? 



Succesfactoren 

Over de bewoners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over de professionals 
 
 
 
 
 
 

Over de samenwerking 
 
 
 
 
 
 

Zelfbeheer 
Buurt(werk)kamer is van bewoners zelf: 
zij beheren de ruimte, bepalen wat er 
gebeurt, geven sleutels uit, alles binnen de 
kaders en afspraken met de financiers  

Van bewoners en professionals 
Loketten van welzijn, zorg, overheid en/of 
woningcorporatie zijn aanwezig; 
professionals ondersteunen daar waar 
nodig en laten los waar dat kan 

Energie- en chemiegericht 
Niet vraaggericht of aanbodgericht maar 
activiteiten die plaatsvinden zijn deze waar 
bewoners, die binnen komen lopen, zelf en 
samen iets mee willen en kunnen 

Buurtbewoners helpen elkaar 
Ervaringsdeskundigheid wordt erkend: 
iemand die bijv. schulden heeft gehad  
kan iemand anders met schulden juist 
uitstekend op weg helpen 

Drempelloos 
Elke buurtbewoner kan er zo naar binnen 
lopen, er is geen of nihil ‘intake’ en het is 
om de hoek, in de eigen buurt  

Belast niet onnodig met geld 
Met te veel geld gaat het niet meer over de 
energie van de bewoners maar over wie 
waarover mag beslissen en verdelen 

Omarm het eerst, stel daarna eisen 
Geef bewoners eerst alle ruimte en geef 
daarna aan wat voor financiers nodig is om 
het blijvend te steunen 

Houd het kleinschalig  
Alleen met een menselijke maat voelt de 
bewoner zich nog thuis en is deze in staat 
het nog zelf organiseren 



Waarom doen 
wij mee  
en wanneer 
dus niet? 



Van buurtkamer tot buurtwerkkamer 

Buurtkamer sociaal 
- vooral gericht op ontmoeting 
- het samenbrengen van  
krachtige en kwetsbare bewoners  

Buurtwerkkamer 
- tevens gericht op toeleiding  
naar (on)betaald werk 
- het samenbrengen van vraag en 
aanbod van klussen en diensten 

Buurtkamer  
- tevens gericht op verbeteren van  
woonomgeving in de eigen buurt 
- het samenbrengen van vrijwilligers  
en activiteiten leefbaarheid 

De Dichter 
SlotermeerZW 

Koekoeksnest 
Vogelbuurt 

Pamakihuis 
Osdorp 

Centrum  

Casa Jepie 
Makandra 

Holendrecht 

Multibron 
Venserpolder 

De Kit 
Kolenkit 

Slagerij 
Geuzenveld  



Waarom wel in Holendrecht? 



Maatwerk per buurt en type buurt 

• Buurtwerkkamer: vooral in buurten met veel uitkeringen (kwetsbare buurt) en 
lagere opleidingen (kwetsbare bewoners) 

• Buurtkamer: vooral in buurten met veel uitkeringen, ongeacht opleidingsniveau 

• Actieve professionele begeleiding: vooral in buurten met lagere opleidingen   

Buurtwerkkamer  
met actieve  
begeleiding 
 
THUISBUURT 
Kwetsbare bewoners 
Kwetsbare buurt 

Buurt(werk)kamer  
zonder actieve  
begeleiding 
 
ZOEKBUURT 
Zelfredzame bewoners 
Kwetsbare buurt 

Buurt(werk)kamer niet echt nuttig:  
geen behoefte noch noodzaak 
 
PROBUURT 
Zelfredzame bewoners 
Zelfredzame buurt 

Buurtkamer 
met actieve  
begeleiding 
 
WERKBUURT 
Kwetsbare bewoners 
Zelfredzame buurt 

Veel uitkeringen                                       Weinig uitkeringen                 
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Casa Jepie 
Makandra in 
Holendrecht 

Pamakihuis 
in Osdorp 

Parlarie in 
Zeehelden-

buurt 



Waar wel stimuleren en begeleiden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THUISBUURT 

ZOEKBUURT 
 
 
 
 
 
 

PROBUURT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WERKBUURT 

35%                         Uitkering (UK: ABW/WWB, WW, AOW)                          5% 
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Diamantbuurt 
33%LO 29%UK 

Vogelbuurt 
42%LO 30%UK 

De Kolenkit 
54%LO 27%UK 

Stadionbuurt 
23%LO 19%UK 

Buikslotermeer 
38%LO 19%UK 

Amsterdam 
30%LO 18%UK 

Zeeheldenbuurt 
34%LO 27%UK 

Buitenveldert 
27%LO 12%UK 

Jordaan 
15%LO 15%UK 

IndischeBuurtWest 
33%LO 24%UK 

Tuindorp Oostzaan 
55%LO 22%UK 

Holendrecht 
40%LO 26%UK 

Venserpolder 
39%LO 28%UK 

IndischeBuurt Oost 
38%LO 26%UK 

Slotervaart 
39%LO 19%UK 

Transvaalbuurt 
36%LO 25%UK 

Slotermeer NO 
47%LO 25%UK 

Betondorp 
41%LO 26%UK 

Middenmeer 
18%LO 9%UK 

Akerpolder Sloten 
26%LO 13%UK 

Osdorp Oost 
40%LO 19%UK 

Osdorp Midden 
44%LO 21%UK 

NieuwendamNoord 
47%LO 22%UK 

Geuzenveld 
53%LO 22%UK 

Overtoomse veld 
46%LO 26%UK 

Apollobuurt 
6%LO 5%UK 

Scheldebuurt 
14%LO 10%UK 

Slotermeer ZW 
50%LO 25%UK 

????? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

????? 

Buiksloterham 
31%LO 7%UK 

Oosterparkbuurt 
25%LO 23%UK 

Hoofdweg e.o. 
29%LO 22%UK 



Beleid woningcorporatie Eigen Haard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THUISBUURT 

ZOEKBUURT 
 
 
 
 
 
 

PROBUURT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WERKBUURT 

35%                         Uitkering (UK: ABW/WWB, WW, AOW)                          5% 
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Buurtwerkkamer 
bijdrage EH: 
• max. 50% huur   
  van bedrijfsruimte 
• max. 25% 
  kosten coördinator 
• support website 
• startsteun 1ste 3 jaar 
Mits: interventiewijk   

Buurtkamer bijdrage EH: 
• eenmalige kleine 
sponsoring in 1ste jaar 
 

 
Buurtkamer 
bijdrage EH: 
• max. 50% huur    
  bedrijfsruimte 
• max. 25% kosten   
  begeleiding 
• support website 
Mits: inzet- of 
interventiewijk   

Buurt(werk)kamer 
bijdrage EH (basis): 
• eenmalige startsteun  
  in 1ste jaar 
• max. 25% huur  
  van bedrijfsruimte 



Wat kost het 
en wat levert 
het op? 



Kosten Eigen Haard 

• Ter beschikking stellen ruimte 

• Materialen en communicatiemiddelen  

• Bijdrage aan inzet coördinator  

 

 

Totale kosten buurtwerkkamer per jaar:  

 ca. € 80.000,- tot € 120.000,- in 1ste jaar 

Waarvan jaarlijkse bijdrage Eigen Haard:  

 ca. € 25.000,- tot € 60.000,- in 1ste jaar   

Bijdrage Eigen Haard per huurwoning Holendrecht per jaar:  

 ca. € 14,- tot € 33,- in 1ste jaar  



Opbrengsten Eigen Haard 

• Schonere buitenruimte: besparing schoonmaakkosten 

• Veiligere buitenruimte: besparing overleg overlast en veiligheid 

• Minder burenoverlast: besparing bemiddeling en aanpak overlast 

• Meer sociale controle bewoners: o.a. minder kapotte ruiten, 
minder graffiti, minder vernielde tuinhekken; dus minder 
schades en besparing op reparaties aan woningen en gebouwen 

• Meer burenhulp aan minder zelfredzame bewoners: o.a. bij 
klusjes in huis of tuin of bij aanvragen; dus minder beroep op 
service woningcorporatie; besparing kosten dienstverlening 

• Actievere schulphulptoeleiding: besparing op aanschrijvingen, 
bemiddeling huurachterstanden en voorkomen huisuitzettingen  

• Actievere bewoners op leefbare buurt: o.a. zelfbeheer schoon en 
tuinen, buurtpreventie, signalering; dus minder inzet corporatie  

• Betere verhuurbaarheid: besparing leegstandskosten  

• Betere verkoopbaarheid: hogere vastgoedwaarde bij verkoop  



De buurtwerkkamer vergeleken 
Meerwaarde (+) 
en indicatieve 
opbrengst EH in € 
op 1.000 woningen   

Activiteit of 
buurtgroep 
op schoon 

Activiteit of 
buurtgroep 
op veilig 

Inzet van 
professionals   
op complex- 
of wijkbeheer 

Bewoners 
commissie of 
buurtgroep op 
ontmoeting  

Buurt(werk)-
kamer: actieve 
bewoners met 
‘eigen kamer’ 

Schonere 
gemeenschappelijke 
ruimte (en buurt) 

 
++ 

6.000 

 
O 

 
+ 

3.000 

 
O 

 
+ 

3.000 

Veiligere 
gemeenschappelijke 
ruimte (en buurt) en 
minder overlast van 
buren of de straat 

 
O/+ 

1.000 

 
++ 

4.000 

 
+ 

2.000 

 
+ 

2.000 

 
++ 

4.000 

Minder schade aan 
woningen en gebouw 

+ 
4.000 

+ 
4.000 

++ 
30.000 

O/+ 
2.000 

+ 
4.000 

Ondersteuning 
huurder bij klussen in 
de woning 

 
O 

 
O 

 
O/+ 

1.000 

 
O 

 
++ 

5.000 

Minder achterstanden 
in de huur (en minder 
ontruimingen) 

 
O 

 
O 

 
O/+ 

16.000  

 
O 

 
++ 

40.000 

Activering huurders 
naar vrijwilligerswerk 
op schone, veilige en 
prettige buurt 

 
O 

 
O 

 
O/+ 

4.000 

 
O/+ 

4.000  

 
++ 

10.000 

Hogere waarde 
vastgoed   

O/+ O/+ O/+ O/+ + 

ROI voor corporatie: 
opbrengsten / kosten  

11.000/8.000 
= 1,375  

8.000/8.000 
= 1,0  

56.000/48.000 
= 1,167  

8.000/8.000 
= 1,0 

58.000/30.000 
= 1,93  



En wat doet 
het met de 
sociale 
stijging? 



Effect op sociale stijging 

 

• Zien is geloven 
 

• Alleen voorbeelden overtuigen 
 

• Stijgen gaat over morgen; cijfers gaan over vandaag 
 

• Zonder visie geen daadkracht 

 

 

 


