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1. Vooraf 

 

 

Voorwoord 

In Zaanstad is de keuze gemaakt om buurthuizen zoveel mogelijk te verzelfstandigen en terug te 

geven aan de buurt. Een keuze vanuit de decentralisaties en de bijkomende bezuinigingsoperatie, 

maar ook met het geloof dat ze zo effectiever en efficiënter kunnen functioneren. Als er keuzes 

gemaakt moeten worden, dan investeert Zaanstad liever in activiteiten en mensen dan in stenen en 

vastgoed. Om goed in beeld te krijgen hoe het de buurthuizen nu vergaat, hebben we diverse 

partijen en individuen gesproken. Met plezier hebben we veel buurthuisbestuurders mogen spreken 

in hun buurthuis. We werden warm onthaald. We zijn onder de indruk van al die vrijwilligers die met 

zoveel gedrevenheid goede dingen doen, aansluitend op de behoeften van de buurt. We zagen hoe 

sommige buurthuizen worstelen met alles wat erbij komt kijken en hoe buurthuizen en gemeente 

samen door ‘learning by doing’ bespreekbaar maken wat er beter moet.  

Wij danken iedereen voor de medewerking en wensen allen veel succes om in openhartige dialoog 

met elkaar te zorgen voor continuïteit in buurthuizen waar bewoners in de wijken elkaar kunnen 

ontmoeten en helpen.  

 

Managementsamenvatting         

 

Inleiding 

Begin 2014 heeft Zaanstad haar visie op het gebruik van buurthuizen in de stad vastgesteld. Kern van 

de visie: minder gesubsidieerde en meer verzelfstandigde accommodaties. 

In 2017 functioneren er 19 zelfstandige buurthuizen in de stad, ondersteund door de gemeente met 

o.a. de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad. De afgelopen periode is gebleken dat er bij 

verschillende buurthuizen verschillende knelpunten naar boven kwamen. De verzelfstandiging van de 

buurthuizen was en is een zoektocht naar een optimale samenwerking tussen de gemeente en 

betrokken bewoners.  

Met de subsidieregeling wordt beoogd de Zaanse buurthuizen te ondersteunen om een bijdrage te 

leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk en de continuïteit van de buurthuisfunctie te 

helpen waarborgen. Daarbij is het de bedoeling de buurthuizen te ondersteunen in hun ontwikkeling 

naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en ondernemerskracht. De gemeente heeft er begrip voor dat 

startende zelfstandige buurthuizen een geleidelijke opbouw van enkele jaren nodig hebben voordat 

ze tot volle zelfstandigheid komen. De subsidieregeling is tot dusver jaarlijks met de buurthuizen 

geëvalueerd en aangepast om werkende weg te verbeteren.  

Het doel van deze evaluatie is het optimaliseren van de ondersteuning aan de Zaanse buurthuizen.  

 

De praktijk 

Het pandbeheer en dagelijks beheer slokt veel tijd en energie op van de bestuurders en vrijwilligers 

in de buurthuizen. Zowel buurthuizen als de gemeente zijn gebaat bij een relatie waarin de focus 

meer komt te liggen bij de maatschappelijke opgaven in de wijk en buurthuizen minder tijd kwijt zijn 

aan elementaire zaken rond het (pand)beheer. De subsidieprikkel om maatschappelijke activiteiten 
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te financieren zodat deze kostenneutraal georganiseerd kunnen worden is dus een goede toevoeging 

aan de subsidieregeling geweest in 2017. Maar daarvoor is ook extra ondersteuning nodig, zodat de 

handen vrijkomen voor programmering van maatschappelijke activiteiten voor de wijk.  

De buurthuizen geven aan dat er weinig aan gezamenlijke doelen gewerkt wordt in de wijk. Veel 

besturen hebben als voornaamste doel gehad de afgelopen jaren: het buurthuis open en draaiende 

houden. Dat kost veel energie. Met de verzelfstandiging van de buurthuizen en de vestiging van de 

SWT’s in de buurthuizen is onder andere beoogd dat de samenwerking in de wijk versterkt zou 

worden, zodat samen gezorgd kon worden dat de maatschappelijke activiteiten afgestemd op de 

behoeften van de wijk in het buurthuis plaats zouden vinden. Daarnaast is de huisvesting van SWT’s 

in de buurthuizen bedoeld als steun voor de exploitatie van buurthuizen. In de praktijk is de 

samenwerking voor verbetering vatbaar. 

 

Knelpunten en ondersteuningsbehoefte 

De buurthuizen ervaren diverse knelpunten die nauw met elkaar samenhangen. Het ene knelpunt 

veroorzaakt soms het andere knelpunt. Grofweg gaat het om de volgende zaken, geordend van het 

meest urgent naar minder urgent: exploitatie, wet- en regelgeving, bestuurstaken en bestuurders 

werven, vrijwilligers werven, dagelijks beheer, pandbeheer, PR en communicatie, samenwerking 

SWT.  

Door de buurthuizen zelf worden de volgende ondersteuningsbehoeften gemeld. De behoeften zijn 

grofweg geordend van meest genoemd naar minst genoemd: subsidie/ subsidieregeling, wet- en 

regelgeving/ vergunningen, hulp/ kennis opdoen van buurthuiszaken, beheerder, federatie/ 

samenwerken, sociaal werk, verduurzaming, goed contact met gemeente.  

Naast de structurele behoefte aan – het liefst meerjarige – subsidie inkomsten, springt de behoefte 

aan informatie, advies en ondersteuning op gebied van wet- en regelgeving en vergunningen boven 

de andere genoemde punten uit. 

De roep om betaald beheer is een van de aanleidingen van deze evaluatie. In de praktijk blijkt er 

verscheidenheid in hoe het nu gaat en welke ondersteuningsbehoefte er is. Bij de meerderheid van 

de buurthuizen is het beheer geen probleem. Bij zes buurthuizen is het beheer wel een 

aandachtspunt. In twee gevallen is dat nu tijdelijk opgelost met een betaald beheerder. Bij het ene 

buurthuis is de vraag meer gericht op professioneel pandbeheer (risico’s en complexiteit), bij het 

andere buurthuis meer op betaald dagelijks beheer (commitment en continuïteit). Het betreft vaak 

de dingen waar een buurthuis zelf niet de tijd of competenties voor in huis heeft. 

 

Conclusies 

De buurthuizen zijn trots op hun zelfstandigheid maar lopen tegen veel knelpunten aan. Ze hebben 

moeite om de exploitatie rond te krijgen, stuiten op een woud aan wet- en regelgeving, zijn belast 

met veel taken en grote verantwoordelijkheden, hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden 

en lopen tegen diverse knelpunten aan in het dagelijks beheer en het pandbeheer. Aan PR en 

communicatie komen ze door bovenstaande vaak onvoldoende toe en de samenwerking met het 

Sociaal Wijkteam kan op veel plekken beter. De situatie is bij sommige buurthuizen heel kwetsbaar 

en overvraagt vrijwilligers. In zes gevallen geven besturen aan een hoge mate van stress te ervaren. 

In veel andere gevallen gaat het nu goed, maar ook zij beseffen dat ze kwetsbaar zijn. In heel wat 

gevallen is de situatie niet toekomstbestendig.  
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Geheel financieel onafhankelijke en ondernemende buurthuizen is in veel gevallen een onhaalbaar 

streven. Het organiseren van maatschappelijke activiteiten kost geld en die kosten zijn slechts deels 

te compenseren met commerciële activiteiten. De mogelijkheden om de commerciële activiteiten uit 

te breiden zijn beperkt in verband met de drijfveer en mogelijkheden van vrijwilligers. Er is in onze 

overtuiging een blijvende financiële afhankelijkheid van gemeente en fondsen voor ondersteuning bij 

of het uitvoeren van maatschappelijk werk. Naast extra geld is ook een betere samenwerking in de 

wijk nodig, met name met het SWT en de wijkmanager. 

 

Elk buurthuis heeft een eigen verhaal en ontwikkelpad. Hoe buurthuizen functioneren ligt onder 

andere aan de grootte van het pand, het moment van verzelfstandiging, het aantal en type 

bestuurders, de beschikbare vrijwilligers en diversiteit aan activiteiten. Deze enorme 

verscheidenheid uit zich ook in hun ondersteuningsbehoefte. Deze kan alleen met maatwerk bediend 

worden. Waar mogelijk kunnen buurthuizen (beter) worden ondersteund tot volledig zelfstandige, 

financieel onafhankelijke en ondernemende organisaties. Maar in andere gevallen loont het om 

buurthuizen meer ‘zelfsturend’ te laten zijn. De buurthuizen zorgen dan zelf voor programmering en 

activiteiten en de gemeente zorgt meer voor het pandbeheer. Voor iedere situatie moet bekeken 

worden wat de maatschappelijke waarde van het buurthuis is en hoe bewoners zoveel mogelijk in 

hun kracht kunnen worden gezet. 

Een aantal ondersteuningsvragen - zoals blijvende subsidie en ondersteuning bij wet- en regelgeving 

- komen vaker terug en daar kunnen brede oplossingen voor komen. Maar de buurthuizen zijn 

daarnaast vooral geholpen met ondersteuning op maat. Op hoofdlijnen gaat het om twee zaken: 

‘ontzorgen waar nodig’ en ‘doorontwikkelen waar mogelijk’. Met deze extra ondersteuning hoeven 

de visie en subsidieregeling niet drastisch te worden gewijzigd. De ambitie om te streven naar 

zelfstandige en ondernemende buurthuizen vindt zijn weerklank in de trots bij buurthuizen op hun 

zelfstandigheid. 

 

Aanbevelingen 

Korte termijn 

1. Wet- en regelgeving 

Zorg als gemeente zo snel mogelijk voor heldere informatie, advies én ondersteuning bij de basis op 

orde brengen van wet- en regelgeving & vergunningen. 

2. Vooronderzoek structureel samenwerkingsverband 

Faciliteer als gemeente dat de buurthuizen op korte termijn de mogelijkheid van het oprichten van 

een centraal orgaan verkennen. 

3. Acute ondersteuning op maat (o.a. betaald beheer) 

Zorg de komende twee jaar voor tijdelijke ondersteuning op maat waar dat nodig is om de basis op 

orde te krijgen en om in rustiger vaarwater te komen. 

4. Leren van elkaar/ coaching/ doorontwikkeling 

Stimuleer/financier kennisuitwisseling, deelname aan kennisnetwerken en gebruik(/inhuur) van 

kennis en expertise (waaronder coaching). 

5. Verduurzaming/ MJOP’s 

Zorg als gemeente voor ondersteuning bij het tot uitvoering brengen van de onlangs opgestelde 

meerjarenonderhoudsplannen en energiemaatwerkadviezen. 
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Lange termijn 

6. Structurele extra ondersteuning 

Organiseer structurele extra ondersteuning voor de buurthuizen. (Co-)financier, afhankelijk van de 

uitkomsten van het vooronderzoek (zie eerder), een samenwerkingsverband van buurthuizen. 

 

Samenwerking 

7. Samenwerking SWT 

Om de samenwerking beter te garanderen kan de komende aanbestedingsopdracht naar SWT’s 

scherper gedefinieerd worden op wat de gemeente verwacht van samenwerking met de 

buurthuizen. In de uitvoeringsovereenkomsten voor 2018 en de voortgangsgesprekken kan de 

samenwerking al nadrukkelijker en concreter worden benoemd. 

8. Samenwerking ‘gouden driehoek’ 

Herstel het driehoeksoverleg tussen buurthuizen, wijkmanager en SWT. Gebruik de nieuwe 

wijkagenda’s als concreet vertrekpunt hiervoor. 

 

Subsidieregeling 

9. Subsidieregeling 

Kijk of het mogelijk is om subsidieverstrekking meerjarig toe te kennen, zodat buurthuizen hierop 

kunnen vertrouwen en meer toekomstgericht kunnen functioneren. Leg een aantal criteria vast voor 

de subsidiering van maatschappelijke activiteiten op basis van goede en slechte voorbeelden van 

voorgaand jaar. 

 

Inleiding      

Begin 2014 heeft Zaanstad haar visie op het gebruik van buurthuizen in de stad vastgesteld. Kern van 

de visie: minder gesubsidieerde en meer verzelfstandigde accommodaties. Met het faillissement van 

Welsaen medio 2014 is de verzelfstandiging van de buurthuizen in een stroomversnelling gekomen. 

In 2017 functioneren er 19 zelfstandige buurthuizen in de stad, ondersteund door de gemeente met 

o.a. de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad. De afgelopen periode is gebleken dat er bij 

verschillende buurthuizen verschillende knelpunten naar boven kwamen. De verzelfstandiging van de 

buurthuizen was en is een zoektocht naar een optimale samenwerking tussen de gemeente en 

betrokken bewoners.  

 

Bureau Início is gevraagd de Zaanse visie op het gebruik van de buurthuizen te evalueren en 

aanbevelingen te geven of en zo ja hoe de (gemeentelijke) ondersteuning van de Zaanse buurthuizen 

moet worden geactualiseerd. Het is daarbij van belang dat er goed naar de ondersteuningsbehoefte 

van de buurthuizen wordt gekeken, maar tegelijkertijd ook aandacht is voor ‘de vraag achter de 

vraag’, landelijke ontwikkelingen in zelfbeheer van buurthuizen en de kaders en ambities vanuit de 

gemeente.  

 

Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten en ondersteuningsbehoefte zijn vrijwel alle 

buurthuizen bezocht voor een interviewgesprek. Daarnaast is gesproken met diverse betrokken 

ambtenaren en wethouders, zijn er groepsgesprekken gehouden met de wijkmanagers, telefonische 

gesprekken met teamleiders van de Sociale Wijkteams en zijn er een drietal verdiepende 

themasessies georganiseerd met de diverse buurthuizen. De voorlopige conclusies en aanbevelingen 
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van de evaluatie zijn in een slotbijeenkomst aan de buurthuizen gepresenteerd. De reacties van de 

slotbijeenkomst zijn meegenomen in het opstellen van dit eindrapport. 

 

Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van de evaluatie is het optimaliseren van de ondersteuning aan de Zaanse buurthuizen. 

Daarom is het vooral van belang dat middels de evaluatie aanbevelingen worden gedaan of en zo ja 

hoe de (gemeentelijke) ondersteuning aan de Zaanse buurthuizen moet worden geactualiseerd. 

 

Daarvoor zijn bij de start van het onderzoek de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

Ideale relatie 

 Wat is - breed overschouwend - de ideale relatie tussen de buurthuizen en de gemeente? 

 Voldoet de huidige Zaanse visie op buurthuizen nog of is aanpassing nodig? 

Subsidierelatie 

 Kloppen de uitgangspunten van de subsidieregeling buurthuizen nog? 

 Kunnen de buurthuizen de jaarlijkse subsidie aanvragen (met jaarplan en begroting) op de 

wijze die de gemeente vraagt? 

Samenwerkingsrelatie in de wijk 

 Hoe wordt de samenwerking tussen buurthuis, wijkmanager en Sociaal Wijkteam ervaren en 

hoe kan deze verbeterd worden? 

Organisatie en knelpunten 

 Welke knelpunten ervaren buurthuizen en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? 

Ondersteuning 

 Welke ondersteuning is gewenst? 

 

Deze onderzoeksvragen worden in de volgende hoofdstukken beantwoord.  
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2. Context 
 

Er zijn in Zaanstad 19 dorps- en buurthuizen die op de lijst staan van de Subsidieregeling buurthuizen 

Zaanstad. Dit betekent in de meeste gevallen dat zij gebruik maken van de subsidie. Enkele 

buurthuizen maken (al dan niet tijdelijk) geen gebruik van de subsidiemogelijkheden. Naast deze 19 

buurthuizen zijn er nog meer ‘buurthuizen’ in Zaanstad, die niet op deze lijst staan, maar wel een 

ontmoetingsfunctie hebben. Er zijn van oudsher ook een aantal zelfstandige dorps- en buurthuizen. 

Vier buurthuizen zijn in 2008 verzelfstandigd (De Bovenkruier, De Kwaker, De Vuister en De 

Pelikaan), de meeste andere buurthuizen vanaf 2014. 

 

Visie op de buurthuizen 
Door de decentralisaties en de bijbehorende bezuinigingen heeft de gemeente Zaanstad begin 2014 

een visie vastgesteld waarin wordt gekozen voor een beperking van het beschikbare budget voor 

gesubsidieerde buurthuizen en waarmee toegewerkt wordt naar meer zelfstandige buurthuizen. 

Uitgangspunten zijn: 

- in elke wijk is een plek voor wijkgerichte ontmoeting en vergadering en voor activiteiten van 

en voor bewoners die door hun geringe mobiliteit (kinderen, ouderen) gebonden zijn aan de 

wijk; 

- aansturing door bewoners; 

- het mogelijk maken van betere bezetting en exploitatie van accommodaties. 

De verzelfstandiging sluit ook aan bij de transformatie van het maatschappelijk domein, naar 

aanleiding van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. 

Hier staan eigen kracht, maatschappelijke kracht, preventie en integrale benadering (en 

samenwerking) centraal. 

Bij zeven van de acht gesubsidieerde buurthuizen staan actieve bewoners op die het buurthuis 

zelfstandig willen behouden. Eind 2014 wordt de beleidsregel subsidiering buurthuizen Zaanstad 

vastgesteld, die per 1 januari 2015 in werking treedt. De regeling heeft een subsidieplafond van € 

400.000,- per jaar. Medio 2014, ten tijde van het verzelfstandigingsproces gaat Welsaen failliet. 

Mede hierdoor wordt de verzelfstandiging versneld.  

 

Gebruik van de buurthuizen 

Een grove berekening laat zien dat er wekelijks meer dan 6000 bezoekers in de buurthuizen komen. 

Uit de Zaanpeiling (2016) blijkt dat 20% van de mensen in Zaanstad aangeeft regelmatig gebruik te 

maken van de Zaanse buurthuizen. Dit cijfer is al jaren stabiel. In de buurthuizen zijn zo’n 700 

vrijwilligers actief. In buurthuizen vinden allerlei activiteiten plaats. Veelvoorkomende zijn 

bijvoorbeeld klaverjassen, koersbal, dansen, yoga, bingo, biljarten, darten, knutselen, toneel, 

schilderen, maar ook (taal-, computer-, EHBO-) cursussen, maaltijden en vergaderingen. Soms ligt de 

focus sterk op een plek bieden waar clubs en verenigingen of buurtbewoners activiteiten kunnen 

organiseren, andere buurthuizen organiseren en programmeren meer zelf maatschappelijke 

activiteiten voor de buurt. Vaak is er een ambitie om nog meer maatschappelijke activiteiten te 

organiseren, maar buurthuizen vinden zichzelf geen sociaal werkers. Om dat uit te bouwen zijn 

competente vrijwilligers nodig of een betere samenwerking met het Sociaal Wijkteam. 
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Maatschappelijke activiteiten richten zich onder meer op eenzaamheid & ouderen (koffie-inloop, 55+ 

uitjes), psychisch kwetsbaren (wijkmaaltijd RIBW), armoede (financieel café, repaircafé), jeugd 

(muziek/theater/dans, weerbaarheidstraining), mantelzorg/thuiszorg (beweeggroep, wasgroep) en 

integratie & vluchtelingen (Nederlandse taalles, buitenlandse vrouwenoverleg, vluchtelingendiner). 

Het is goed te beseffen dat ‘gewone’ activiteiten als biljarten, klaverjassen en koersballen ook een 

maatschappelijke functie hebben. Het zijn activiteiten waar (soms eenzame) wijkbewoners elkaar 

ontmoeten en functioneren zo als voorportaal voor grotere hulp- en ondersteuningsvragen. 

 

Subsidieregeling 

Met het verstrekken van de subsidie wordt beoogd de Zaanse buurthuizen te ondersteunen om een 

bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk en de continuïteit van de 

buurthuisfunctie te helpen waarborgen. Daarbij is het de bedoeling de buurthuizen te ondersteunen 

in hun ontwikkeling naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en ondernemerskracht. De gemeente heeft 

er begrip voor dat startende zelfstandige buurthuizen een geleidelijke opbouw van enkele jaren 

nodig hebben voordat ze tot volle zelfstandigheid komen. Buurthuizen die vijf jaar of korter 

zelfstandig opereren ontvangen daarom relatief meer subsidie dan buurthuizen die al langer 

zelfstandig functioneren. 

 

Begripsbepalingen 

In de subsidieregeling wordt als uitwerking van de visie door diverse begripsbepalingen gesteld wat 

onder een buurthuis wordt verstaan. Samengevat: Een buurthuis is een plek in de wijk waar 

wijkbewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en deze levert 

zo een bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk. De kerntaak is een bijdrage leveren aan 

maatschappelijke activiteiten en vraagstukken in de wijk, waarbij het buurthuis maatschappelijk 

ondernemerschap ontwikkelt. Het buurthuis: 

- is een platform voor activiteiten en initiatieven van en voor alle bevolkingsgroepen in de 

wijk; 

- sluit aan en stemt af met andere maatschappelijke organisaties; 

- biedt plek aan verschillende soorten activiteiten; 

- is minimaal acht dagdelen per week open voor het publiek; 

- kent een balans tussen maatschappelijke activiteiten en activiteiten die tot inkomsten leiden 

om zelfstandig te kunnen zijn of worden; 

- en is in handen van een rechtspersoon met een bestuur dat verantwoordelijkheid voor het 

buurthuis draagt. 
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3. De subsidieregeling in de praktijk       
De huidige subsidieregeling (vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2017) maakt onderscheid 

in subsidie voor activiteiten, exploitatie en energiebesparende of –opwekkende maatregelen. De 

subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de wijk dekt het verschil 

tussen uitgaven en inkomsten, zodat activiteiten kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd. De 

subsidie voor exploitatie bedraagt maximaal 15% van de totale exploitatielasten (25% voor 

buurthuizen die vijf jaar of korter zelfstandig zijn), mits er sprake is van een tekort. De subsidie voor 

energiebesparende of -opwekkende maatregelen kan worden toegekend bij resterend 

subsidiebudget. 

 

Uitgangspunten versus opvatting buurthuizen 
De subsidieregeling is bedoeld om buurthuizen te ondersteunen tot volledig financieel zelfstandige 

en ondernemende organisaties. Veel buurthuizen geven echter aan dat structurele financiering en 

ondersteuning nodig blijft. Voor maatschappelijke activiteiten geven buurthuizen aan altijd 

afhankelijk te blijven van subsidie. De mogelijkheden om meer opbrengsten te genereren met 

commerciële activiteiten zijn beperkt. Commerciële activiteiten ondernemen is niet de drijfveer van 

de besturen en ook niet de passie van de vrijwilligers. Zij exploiteren het buurthuis vanwege de 

maatschappelijke betekenis voor de buurt en kunnen 

en willen maar in beperkte mate ‘zalenverhuurder’ 

worden voor andere activiteiten. Met een gezonde en 

haalbare balans tussen commerciële en 

maatschappelijke activiteiten kunnen de buurthuizen niet altijd een sluitende exploitatie krijgen, 

aldus veel buurthuizen. De visie dat buurthuizen zoveel mogelijk zelfstandig moeten functioneren 

wordt wel door veel buurthuizen omarmd. De wil om zelfstandig te functioneren is er wel, maar zij 

zien daarbij wel een structurele afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie.  

 

Besteding 

In 2015, 2016 en 2017 is jaarlijks € 400.000,- budget beschikbaar voor de ondersteuning van de 

buurthuizen.  

In 2015 en 2016 is de systematiek zo gekozen (gebaseerd op de omvang van de gezamenlijke 

exploitaties) dat deze paste binnen het budget van € 400.000,-. In 2015 is een behoorlijk aandeel van 

het budget besteed aan huurkosten, overnames uit het faillissement van Welsaen, notariële kosten 

en dergelijke (zogenaamde frictiekosten). In 2017 wordt naast tekort op de exploitatie ook subsidie 

verstrekt op tekorten op activiteiten en voor energiemaatregelen, waardoor het aangevraagde 

bedrag hoger is geworden.  

Het geld is vooral besteed aan exploitatietekorten en het organiseren van activiteiten waar geen 

(huur)inkomsten van verwacht kunnen worden, omdat deze bijvoorbeeld voor minder 

draagkrachtige doelgroepen georganiseerd worden.  

Onderstaand kort een overzicht van de uitgaven. 

2014   € 100.000,- (voor vier buurthuizen, naast de subsidie aan Welsaen voor 

buurthuisactiviteiten) 

2015   € 350.000,- (voor exploitatie, frictie en activiteiten. Niet inbegrepen in dit 

bedrag: verbouwingskosten in buurthuizen ten behoeve van  

“Ik ben vrijwilliger geworden voor de buurt. Niet 

om een commerciële instelling te runnen.” 



11 
 

de huisvesting van SWTs) ) 

2016   € 314.000,-  (waarvan € 271.000,- voor exploitatietekort, gebaseerd op de 

systematiek: max. 15 procent voor langer verzelfstandigde  

buurthuizen, max. 25 procent voor de recent  

verzelfstandigden) 

2017 (voorlopig) € 435.000,-  (waarvan € 203.000,- voor exploitatietekort en € 92.000,- 

     voor activiteiten en € 50.000 voor energiemaatregelen.)  

 

Vier buurthuizen hebben in 2017 tot nu toe geen aanvraag gedaan, drie daarvan hebben in 2016 ook 

niets aangevraagd. Er is een grote variatie in het bedrag dat aangevraagd wordt. Het ene buurthuis 

vraagt € 9.000,- aan en de ander € 86.000,- (in 2017). De kwaliteit van de aanvragen is erg 

uiteenlopend. Dit maakt het voor de gemeente erg moeilijk om te beoordelen en eventueel te 

vergelijken. De subsidieregeling is tot dusver jaarlijks met de buurthuizen geëvalueerd en aangepast 

om werkende weg de ondersteuning te optimaliseren.  

 

Subsidieaanvraag 

Het indienen van de subsidieaanvraag en het leveren van de gevraagde informatie lukt de meeste 

buurthuizen naar eigen inzicht goed. Sommige geven aan dat de aanvraag wel wat lastig en 

omslachtig is, zelfs voor ervaren penningmeesters. Er bestaan verschillende beelden over hoeveel 

werk het is om de gevraagde informatie op een juiste wijze in te dienen en welke administratie 

daarvoor nodig is. Het verspreiden van goede voorbeelden of richtlijnen van hoe je dit goed en 

makkelijk doet, kan sommige buurthuizen helpen. Een voorlichtingsbijeenkomst over 

buurthuisfinanciën in 2015 heeft goed gewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over hoe een 

buurthuis zich dient te verantwoorden als subsidie aan andere maatschappelijke activiteiten wordt 

besteed dan vooraf is opgegeven. Er lijkt meer ruimte in de beoordeling daarvan dan door sommige 

buurthuizen wordt gevoeld. De meeste knelpunten in het bepalen en maken van de aanvraag kunnen 

middels een goed gesprek met de relatiemanager buurthuizen worden ondervangen. 

 

De buurthuizen geven aan graag meerjarige zekerheid te willen over hun subsidie inkomsten. De 

gemeente wordt verzocht te kijken of het mogelijk is om subsidieverstrekking meerjarig toe te 

kennen, zodat buurthuizen hierop kunnen vertrouwen en meer toekomstgericht kunnen 

functioneren. 

 

Criteria maatschappelijke activiteiten 

De subsidieregeling dekt sinds dit jaar het verschil tussen uitgaven en inkomsten van 

maatschappelijke activiteiten. Het is voor de buurthuizen echter nu niet helder waar zij wel/geen 

geld voor kunnen krijgen en wat zij wel/niet mogen opvoeren als kosten hiervoor. Dit leidt tot een 

grote variëteit aan subsidieaanvragen. Er is in eerste instantie bewust gekozen om dit niet dicht te 

regelen met criteria, maar op basis van de eerste ervaringen verdient het toch aanbeveling om hier 

een aantal criteria voor vast te leggen. De relatiemanager buurthuizen kan deze op basis van de 

diverse aanvragen van vorig jaar (goede en slechte voorbeelden) formuleren en ter bespreking 

voorleggen aan de buurthuizen. Uit de gesprekken met de buurthuizen zijn hier geen concrete 

voorstellen voor gekomen. 
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MJOP’s & energiemaatwerkadviezen 

Voor een negental buurthuizen zijn 

meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. De analyse van deze plannen laat zien dat bij 

verschillende van de buurthuizen sprake is van achterstallig onderhoud en er de komende jaren flink 

geïnvesteerd zal moeten worden om de panden kwalitatief op voldoende niveau te krijgen of te 

houden. Daarbij gaat het om bedragen die variëren van een paar duizend tot soms € 40.000 per 

buurthuis per jaar. Tijdens het opstellen van de MJOP’s kwam ook naar voren dat regelgeving 

(bijvoorbeeld rond onderhoud van elektrische systemen) niet altijd bekend is bij de besturen. Beter 

inzicht in kosten en regelgeving is waardevol voor de buurthuizen, maar voedt ook hun gevoel dat de 

verantwoordelijkheid groot is. Bij sommige buurthuizen drukt dit zwaar op de schouders. 

Ook zijn voor ditzelfde negental buurthuizen energiemaatwerkadviezen opgesteld. Eind juli 2017 

worden die in gezamenlijkheid besproken en wordt afgestemd waar welke maatregelen via de 

subsidieregeling buurthuizen kunnen worden gesubsidieerd. 

 

Gevolgen van de subsidieregeling 

Het pandbeheer en dagelijks beheer slokt veel tijd en energie op van de bestuurders en vrijwilligers 

in de buurthuizen. Zowel buurthuizen als de gemeente zijn gebaat bij een relatie waarin de focus 

meer komt te liggen bij de maatschappelijke opgaven in de wijk en buurthuizen minder tijd kwijt zijn 

aan elementaire zaken rond het (pand)beheer. De passie en energie om juist hieraan te werken raakt 

ondergesneeuwd door een veelvoud aan dagelijkse regelzaken. De subsidieprikkel om 

maatschappelijke activiteiten te financieren zodat deze kostenneutraal georganiseerd kunnen 

worden is dus een goede toevoeging. Een aantal wijkmanagers geeft aan dat de subsidieprikkel op 

activiteiten er wel toe leidt dat buurthuizen gefocust zijn op (soms losse) activiteiten in plaats van op 

een visie op wat er in de buurthuizen plaatsvindt.  

 

Conclusie 
Deze constateringen vragen niet om een radicale herziening van de visie en subsidieregeling. Wel is 

het volgens ons nodig om deze bij te sturen. Dat begint bij de erkenning dat volledig financieel 

zelfstandige buurthuizen in veel gevallen een onhaalbaar streven is. De ambitie om te streven naar 

zoveel mogelijk zelfstandige buurthuizen kan overeind blijven, als gelijktijdig wordt gekozen voor 

extra financiering voor ondersteuning en doorontwikkeling van de buurthuizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De lol gaat er gauw af als je je zorgen om geld, huur en 

vergunningen moet gaan maken.” 
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4. Buurthuizen in de praktijk 

 

Met enige regelmaat noemen buurt- en dorpshuizen als doel eerst dat ze een buurthuis willen blijven 

exploiteren dat financieel gezond is. Hieruit blijkt de focus van veel buurthuizen op het pand en de 

exploitatie. Maar bovenal willen de buurthuizen een maatschappelijke functie vervullen en een plek 

zijn voor en door wijkbewoners. Ze willen een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en 

samenkomen (een warme huiskamer zijn voor de wijk) om activiteiten te organiseren of om samen 

te komen en te kletsen. Een plek dus voor sociaal contact en ontmoeting, een verbindende factor in 

de wijk. Veel buurthuizen geven aan graag zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te willen zijn, 

(juist) ook voor minderdraagkrachtige mensen of ouderen in een sociaal isolement.  

 

Niet alle buurthuizen kunnen en/of willen aan alle begripsbepalingen die de subsidieregeling stelt 

voldoen. Hoewel de meeste buurthuizen graag alle bevolkingsgroepen willen bedienen, is het 

aanbod voor en gebruik door ouderen oververtegenwoordigd. Het is lastig om activiteiten voor 

jongeren te ontwikkelen. Buurthuizen geven aan dat wel te willen, maar dat zij dat zelfstandig niet 

redden. Enkele buurthuizen focussen zich ook liever op ouderen (bijv. dagbesteding zonder indicatie) 

en voelen er weinig voor in doelgroep te verbreden.  

 

Sommige buurthuizen zien het aantal activiteiten en het bezoek toenemen, andere buurthuizen 

ervaren juist een terugloop. Veel buurthuizen geven aan dat het ze niet lukt om extra doelgroepen 

aan te trekken of een uitgebreider (maatschappelijk) activiteitenprogramma te realiseren. De reden 

is vooral dat zij te druk zijn met dagelijks beheer in hun pand. Zij zien wel mogelijkheden als ze 

daarop wat ontzorgd worden. De buurthuizen geven aan dat er weinig aan gezamenlijke doelen 

gewerkt wordt in de wijk. Ook wijkmanagers geven aan dat zij mogelijkheden zien in buurthuizen om 

meer bevolkingsgroepen te bereiken en dat daar betere samenwerking voor nodig is op wijkniveau. 

Veel besturen hebben als voornaamste doel gehad de afgelopen jaren het buurthuis open en 

draaiende houden. Dat kost veel energie.  

 

De Poelenburcht 

De Poelenburcht is onlangs na enkele jaren van zelfbeheer terug in professioneel beheer gegaan. Redenen 

hiervoor zijn onder andere dat de hoge huur en slechte isolatie zwaar op de exploitatie drukten en dat er 

in een kwetsbare wijk als Poelenburg te weinig schouders werden gevonden om de lasten van een 

zelfstandig buurthuis op te laten dragen. Een andere factor van belang was dat het buurthuis voor 

Stichting BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) slechts één van de vele activiteiten betrof. De ambitie van BBZ 

ligt primair op het activeren en ondersteunen van kwetsbare personen. Het beheer en exploitatie van een 

groot buurthuis in een kwetsbare wijk bleek een te grote taak binnen hun activiteiten en daar ligt ook niet 

primair hun passie en ambitie. Het is de bewoners niet gelukt om de Poelenburcht in zelfbeheer draaiende 

te houden. Vanwege het belang van de Poelenburcht binnen de wijk(aanpak) is besloten dat de gemeente 

de regie op het beheer en de exploitatie van de Poelenburcht overneemt en op zoek gaat naar een vorm 

om wederom toe te werken naar verzelfstandiging van het buurthuis. In de tussentijd verzorgt de Stichting 

Dock daar nu (sinds 1 juli 2017) de dagelijkse leiding. Uit deze casus blijkt dat de last van een groot pand in 

bovendien een kwetsbare wijk erg veel gevraagd is voor bewoners om zelfstandig te beheren. 
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Er is een enorme drive bij buurthuisbestuurders om hun buurthuis te runnen. Zij kiezen ervoor om, 

vaak naast een betaalde baan, een onderneming te runnen die enorm veel tijd en competenties 

vraagt van vrijwilligers. Lang niet altijd zijn alle benodigde competenties aanwezig in het bestuur, 

zeker wanneer het een groot buurthuis betreft en/of als deze gelegen is een kwetsbare wijk. Veel 

besturen vergrijzen en waar het sommige wel lukt om nieuwe, jonge mensen aan te trekken of de 

ontbrekende competenties aan te vullen, is dit over het algemeen zeker een aandachtspunt. Het is 

moeilijk om competente mensen te vinden die 

deze verantwoordelijkheden willen dragen. 

Maar ondanks deze problemen bleek al uit een 

benchmark in 2013 dat zelfstandige 

buurthuizen (veel) goedkoper zijn dan de 

gesubsidieerde buurthuizen en ze leveren 

financieel meer op. Wel is er sprake van een kwetsbare exploitatie. In de benchmark zijn geen 

wezenlijke verschillen geconstateerd in de maatschappelijke effectiviteit tussen de gesubsidieerde en 

zelfstandige buurthuizen. Het beeld dat zelfstandige buurthuizen efficiënter/effectiever zijn dan de 

gesubsidieerde buurthuizen blijft op basis van de huidige gesprekken overeind, maar is niet in het 

bijzonder onderzocht.  

  

Kleurrijk 

Kleurrijk is een buurthuis in de Kleurenbuurt in Pelders/Hoornseveld en ondersteunt een kwetsbare 

doelgroep in het oplossen van problemen. Daarnaast komen er steeds meer andere activiteiten, zoals een 

hobbyavond, spelletjesavond, buurtbuffet, bingo en kinderactiviteiten. Bewoners met ideeën worden 

geholpen die tot uitvoering te brengen. De komende periode zal het buurthuis (waarschijnlijk) fungeren als 

woonkamer voor de buurt tijdens een grootschalige renovatie. De dagelijkse leiding ligt in handen van het 

Sociaal Wijkteam, ondersteund door een groep vrijwilligers (ontvangst, koffie, schoonmaak, etc.). Sinds kort 

heeft een sociaal werker de taak gekregen om zich primair op het buurthuis te focussen en de doelgroep te 

verbreden. Met minder professionele leiding ontstond er een kliek van bewoners en werd het buurthuis voor 

anderen minder laagdrempelig om te bezoeken. Met professionele leiding groeit de waarde van het 

buurthuis voor de wijk enorm. Kleurrijk wordt gefinancierd uit het budget van het SWT en ontvangt geen 

aanvullende subsidie uit de subsidieregeling buurthuizen. Wel neemt Kleurrijk regelmatig deel aan 

informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten met andere buurthuizen.  

“We willen straks met goed fatsoen ook een keer onze 

bestuursfunctie neerleggen en overdragen. Zoals het nu 

geregeld is, is het een benoeming voor het leven.” 
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5. Samenwerkingsrelatie in de wijk      

  
Met de verzelfstandiging van de buurthuizen en de vestiging van de Sociale Wijkteams in de 

buurthuizen is onder andere beoogd dat de samenwerking in de wijk versterkt zou worden, zodat 

samen gezorgd kon worden dat de maatschappelijke activiteiten afgestemd op de behoeften van de 

wijk in het buurthuis plaats zouden vinden. Daarnaast is de huisvesting van SWT’s in de buurthuizen 

bedoeld als steun voor de exploitatie van buurthuizen. 

 

Over de samenwerking tussen SWT en buurthuizen bestaan verschillende beelden. Zo is door de 

wijkmanagers aangegeven dat zeker voor een derde van de buurthuizen geldt dat de samenwerking 

tussen SWT en buurthuizen een aandachtspunt is. De SWT’s zelf geven aan dat dit voor nog iets meer 

buurthuizen geldt.  

 

Er zijn slechts een paar buurthuizen die de samenwerking met SWT als goed bestempelen. Voor de 

meeste buurthuizen is dit een aandachtspunt, voor enkele buurthuizen is dit echt een knelpunt. Alle 

betrokkenen zien de meerwaarde in van samenwerking in de wijk en in het buurthuis. Maar in de 

praktijk komt dat beperkt van de grond; er is op sommige plekken zelfs concurrentie in het 

aanbieden van activiteiten.  

Enkele jaren geleden is een ‘driehoeksoverleg’ gestart tussen het buurthuis, de wijkmanager en het 

SWT ten behoeve van een optimale samenwerking in het werken aan opgaven in de wijk en tevens 

ten behoeve van versterking van het buurthuis om deze rol te vervullen. Over dit driehoeksoverleg 

hebben veel betrokkenen gezegd dat dit verbeterd kan worden. Bij lang niet alle buurthuizen is er 

nog steeds sprake van een driehoeksoverleg, ook wanneer zij dit wel zouden willen. Van de 

wijkmanagers kwam nog het meest kritische geluid. Een groot deel van hen vindt dit een groot 

aandachtspunt. De SWT’s benoemen dit ook vaak. Er wordt dan ook veel van verwacht als dit 

driehoeksoverleg in de toekomst goed zou functioneren onder regie van de wijkmanager.  

 

De redenen waarom de samenwerking nog niet goed is of beter kan, worden door buurthuizen, 

wijkmanagers en SWT’s op verschillende plekken gezocht:  

 

Praktisch/ waan van alle dag 

 De SWT’s zijn te druk met individuele hulpvragen. 

 Buurthuizen zijn te druk met de dagelijkse 

beslommeringen. 

 

Organisatorisch 

 Er is op veel plekken geen structureel overleg. 

 De gezamenlijke doelen zijn niet scherp. 

 De regie is onduidelijk. De buurthuizen vinden dat deze bij de wijkmanagers moet liggen. Maar 

de wijkmanagers geven aan dat zij feitelijk geen regisseur zijn. Wel dat zij een grotere rol kunnen 

hebben door het driehoeksoverleg te organiseren en met SWT, buurthuis en andere partijen de 

wijkagenda op te stellen (met als doel om de gewenste maatschappelijke activiteiten te laten 

plaatsvinden en elkaar aan te vullen op dit vlak). 

“Sociaal werkers zijn heel druk met individuele 

caseloads, maar samenwerking met het buurthuis is 

een goudmijn als je er goed gebruik van maakt.” 
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 De wijkagenda, waarin de samenwerkende partners de belangrijkste maatschappelijke 

uitdagingen vaststellen en daar iets op organiseren samen, zou een belangrijke rol kunnen 

spelen.   

 

Opdracht/ taakopvatting 

 De opdracht aan SWT over gebruik van, samenwerking met en aanbod van maatschappelijke 

activiteiten in het buurthuis, is niet scherp genoeg geformuleerd volgens wijkmanagers en 

buurthuizen en ook niet inzichtelijk voor samenwerkingspartners. 

 Het is voor buurthuizen en SWT’s niet duidelijk: Moet SWT of buurthuis nu ophalen wat de 

behoeften in de wijk zijn? Wie neemt de leiding, heeft de capaciteit en tijd? 

 

Persoonlijk/ mate van openstellen voor elkaar  

 Sommige bestuurders en SWT-medewerkers vinden elkaar eigengereid en willen zaken op de 

eigen manier aanpakken. 

 Het vergt ‘fingerspitzengefühl’ van alle professionals die met de buurthuizen werken: Hoe spreek 

je een vrijwilligersorganisatie aan als strategische samenwerkingspartner? Dat gevoel is niet 

overal aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samenwerking met andere partijen in de wijk is wisselend. Het ene buurthuis heeft vanuit de 

historie een goede relatie met veel partijen in de wijk. Het andere buurthuis heeft nog geen goede 

relatie met SWT opgebouwd en ook niet met andere wijkpartijen. Een aantal buurthuizen geeft aan 

dat de behoefte wel bestaat om dit ook in het driehoeksoverleg mee te nemen. 

 

Participatiewet aangrijpen 
De Participatiewet is in essentie een ontwikkeltraject waarin mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt bijdragen naar vermogen en bijvoorbeeld via koffieschenken in buurthuizen en het 

dagelijks beheer stappen zetten richting de arbeidsmarkt. SWT’s hebben sinds november vorig jaar 

taken gekregen vanuit de Participatiewet, die zij de komende jaren sterker zullen moeten oppakken. 

Deze nieuwe taken kunnen een aanknopingspunt zijn om het gesprek over de inzet van vrijwilligers - 

en de daarvoor benodigde ondersteuning - tussen SWT’s en buurthuizen te starten en de 

samenwerking verder te verbeteren. 

  

“Het Sociaal Wijkteam heeft leuke ideeën, maar dan moeten wij het uitvoeren. Dat geeft het 

gevoel dat wij als uitvoeringsmachine op vrijwillige kracht taken van SWT uit moeten uitvoeren. 

Onze vrijwilligers kunnen wel koffie/thee schenken, maar niet dementerenden begeleiden. SWT 

moet niet verwachten dat vrijwilligers zorg gaan verlenen, maar goed kijken waar kwalificaties 

van vrijwilligers liggen. Voor het leveren van zorg en welzijn zijn kwalificaties nodig, professionele 

krachten. Wij kunnen het wel faciliteren, maar we kunnen het niet organiseren.” 
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6. Knelpunten  
 

De verzelfstandiging van de buurthuizen is een continue zoektocht. Voor buurthuisbesturen om een 

goed en stabiel buurthuisaanbod te creëren, voor de gemeente om op een goede manier een 

faciliterende rol te spelen. Op dit moment ervaren verschillende buurthuizen behoorlijk wat 

knelpunten in hun functioneren. Dit levert veel stress op voor sommige besturen. Een aantal 

buurthuizen ervaart weinig problemen. Voor de stabiliteit en duurzame borging van de 

buurthuisfuncties in de verschillende wijken in Zaanstad is aanpak van deze knelpunten van groot 

belang. 

 

Bij het lezen van deze knelpunten moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat een aantal 

knelpunten veroorzaakt wordt door andere problemen. Alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Zo 

wordt bijvoorbeeld het dagelijks beheer een knelpunt als er niet beschikt kan worden over 

voldoende of voldoende gekwalificeerde vrijwilligers die dat aan kunnen.  

Onderstaand een overzicht van de knelpunten1. Grofweg staat bovenaan het knelpunt dat het meest 

genoemd en urgent gevonden wordt. In de omschrijving van de knelpunten zijn we zo dicht mogelijk 

bij de oorspronkelijke bewoording gebleven. 

 

Exploitatie  Exploitatie van maatschappelijke activiteiten is niet kostendekkend 

te krijgen. 

 Commerciële activiteiten zijn moeilijk te ontplooien. 

 Continue druk op de huurprijzen, omdat huurders die niet kunnen/ 

willen betalen, waardoor de exploitatie moeilijk rond te krijgen is. 

 Onzekerheid over subsidies, politieke keuzes en afhankelijkheid van 

SWT als huurder. 

 Investeringen nodig om het pand in orde te houden. 

 Gezonde exploitatie moeilijk te realiseren. 

 Een professioneel beheerder moet eigenlijk vanuit de exploitatie 

betaald kunnen worden, maar dat is haast onmogelijk. 

Wet- en regelgeving  Enorme hoeveelheid regels om aan te voldoen. 

 Het is onduidelijk waaraan precies voldaan moet worden.  

 De kennis en tijd ontbreekt bij bestuurders om dit op orde te 

brengen. 

 De vergunningen zijn voor een deel van de buurthuizen niet op 

orde. 

 Dit legt een grote druk op de bestuurders in het kader van 

aansprakelijkheid. 

 Buurthuizen zijn steeds meer geld kwijt aan keuringen en 

dergelijke.  

Bestuurstaken en 

bestuurders werven 

 De verwachtingen zijn hoog van beroepskrachten, er wordt 

verwacht dat bestuurders ook als beroepskrachten functioneren. 

 Als er te weinig inkomsten zijn, of dagelijks beheerproblemen, gaan 

                                                           
1
 De knelpunten die buurthuizen ervaren i.r.t. de subsidieregeling staan in hoofdstuk 2 beschreven. De knelpunten rondom 

de samenwerking in de wijk zijn verder toegelicht in hoofdstuk 5. 
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bestuurders zelf heel hard lopen (tot aan burn-outs). 

 Er liggen te veel taken bij het bestuur. 

 Bestuurders nemen vaak ook het dagelijks beheer op zich. 

 De besturen zijn kwetsbaar. Het draait vaak op enkele mensen die 

onmisbaar zijn.  

 Bij een aantal buurthuizen is een hoog stressniveau door de 

veelheid aan taken en onzekerheid over risico’s die gelopen 

worden. 

 Het werven van nieuwe bestuurders is moeilijk. 

Vrijwilligers werven  Vrijwilligers onder de 50 jaar vinden is moeilijk.  

 Het is moeilijk om passende vrijwilligers te vinden. 

 Vrijwilligers vinden voor de schoonmaak is lastig. 

 Vrijwilligers vinden voor het draaien van commerciële activiteiten is 

ondoenlijk. 

 Het is moeilijk om de vrijwilligers met een rugzakje goed te 

begeleiden.  

Dagelijks beheer  Dit leunt vaak op één individu, dat is te kwetsbaar, de continuïteit is 

een probleem. 

 Professionele vaardigheden die op dit vlak nodig zijn in een groot 

buurthuis worden gemist.  

 Het betreft veel taken die ondoenlijk zijn om door een vrijwilliger 

uit te laten voeren.  

 Schoonmaak organiseren is bijvoorbeeld een groot probleem. 

Pandbeheer  De staat van onderhoud is zorgwekkend bij een aantal buurthuizen. 

 Er is groot onderhoud nodig of achterstallig onderhoud.  

 Onzekerheid over de afloop van het huurcontract van het pand.  

 Voor de uitvoering van onderhoud is men vaak afhankelijk van een 

paar actieve mensen. 

PR en communicatie  De communicatie met de wijk kan beter. 

 Ondanks de inzet van diverse (social media) kanalen weten 

sommige buurtbewoners niet van het bestaan. 

 Door alle overige knelpunten komen buurthuizen hier onvoldoende 

aan toe. 

Samenwerking SWT  Het contact met de SWT’s kan op veel punten verbeterd worden. 

 Afstemming over wie welke activiteit oppakt, wordt regelmatig 

gemist. 

 In een aantal wijken wordt de regie op wijkvraagstukken gemist.  
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Factoren 

Er zijn diverse factoren aan te wijzen die van invloed zijn op het functioneren van buurthuizen. Daar 

is geen breed onderzoek naar gedaan, maar deze dienen wel in ogenschouw te worden genomen. 

 De grootte van het buurthuis.  

Het runnen van een groot buurthuis vraagt nog meer knowhow, inzet en flexibiliteit. Ook is er meer 

aandacht nodig voor veiligheidsmaatregelen. Bij een aantal grote buurthuizen zijn de zaken goed 

geregeld. Maar het opzetten van deze systemen kost veel tijd en moeite, zeker wanneer de 

verzelfstandiging nog maar net een feit is. 

 Het moment van verzelfstandiging. 

Buurthuizen die al wat langer zelfstandig zijn, is het gelukt om de zaken behoorlijk te organiseren. De 

buurthuizen die recenter verzelfstandigd zijn, hebben niet de tijd gehad om vooraf goed na te 

denken over consequenties en organisatie, omdat de operatie snel verliep. Bovendien was er soms 

een hele historie waar de nieuwe bestuurders mee moesten dealen. Feit is dat er veel zelf uitgezocht 

moest worden en dat de buurthuizen er nu nog mee kampen dat alles niet op orde was en is.  

 Het aantal en type bestuurders.  

Heel wat Zaanse bestuurders van de laatste verzelfstandigingsronde zijn opgestaan om het buurthuis 

open te houden voor de wijk. Zij zijn in essentie meer doeners dan denkers. Het verschilt uiteraard 

per individu. Maar een aantal bestuurders heeft minder bestuurservaring en ook niet de 

competenties om op hoofdlijnen en richting de toekomst te besturen. Besturen met te weinig 

bestuurders werken zich kapot, en besturen met veel bestuurders kampen nog weleens met 

besluiteloosheid. Niet altijd zijn alle verschillende profielen/ competenties die een goed bestuur 

nodig heeft aanwezig. Ook valt het op dat het merendeel van de bestuurders ouder is. Een aantal 

geeft zelf ook aan dat verjonging zeer gewenst is. Dit om aansluiting te houden met jonge 

doelgroepen en communicatiemiddelen, maar ook om continuïteit en voortbestaan van het 

buurthuis te waarborgen. 

 Vrijwilligers. 

Op het eerste oog zijn er behoorlijk wat vrijwilligers. Maar veel vrijwilligers zijn maar beperkt 

inzetbaar. Er zijn vaak maar enkele vrijwilligers waar men echt van op aan kan. Buurthuizen zoeken 

juist meer van dit soort ‘super-vrijwilligers’ om op te kunnen bouwen. Andere vrijwilligers zijn 

bijvoorbeeld aan het re-integreren en hebben begeleiding nodig. Dit kunnen de buurthuizen zelf niet 

altijd bieden, omdat de tijd of competenties ontbreken om dit goed te doen. Daarnaast is het ook 

pittig om vrijwilligers op hun kwaliteiten in te zetten. Niet alle vrijwilligers hebben er zin in om twee 

kannen koffie te zetten en daarna lang achter de bar te wachten op de volgende klant. Ook is het 

voor vrijwilligers niet aantrekkelijk om voor een commercieel feestje achter de bar te staan. Het is 

dus een grote uitdaging om de vrijwilligers de juiste verantwoordelijkheid te geven die ze aan kunnen 

en waarmee ze met plezier hun werk kunnen doen.  

 Diversiteit activiteiten. 

Hoe groot de diversiteit aan activiteiten is hangt erg af van het type buurt. En uiteraard wordt dat 

ook bepaald door het gegroeide verleden van het buurthuis. Maar ook het netwerk dat het buurthuis 

heeft en de samenwerking met wijkpartijen is een factor die bepaalt hoe divers de activiteiten zijn.  
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Oplossingsrichtingen 

Zoals eerder gesteld hangen diverse knelpunten met elkaar samen. Er is niet een op een voor alle 

knelpunten een oplossing beschikbaar. Een deel van de oplossingen ligt bij de buurthuisbestuurders 

en de keuzes die ze maken en een deel van de oplossingen kan meer buiten of rondom de 

buurthuizen gevonden worden. 

Grofweg zijn er drie oplossingsrichtingen om de knelpunten in het functioneren van de buurthuizen 

aan te pakken. 

 Ondersteuning van buurthuizen op taken en verantwoordelijkheden die nu teveel zijn. 

 Samenwerking om meer en passende activiteiten te realiseren in de buurthuizen. 

 Leren van elkaar, waardoor het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 
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7. Ondersteuningsbehoefte       

  
De ondersteuningsbehoefte van de buurthuizen verschilt enorm. Sommige buurthuizen geven aan 

vrijwel geen ondersteuning te wensen, terwijl anderen diverse punten noemen waarop zij 

ondersteund willen worden. De factoren die dit veroorzaken zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. 

Het aantal jaren dat buurthuizen zelfstandig opereren bepaalt mede de vraag. Sommige 

ondersteuningsvragen zijn naar verwachting tijdelijk van aard en zullen met een aantal jaar afnemen.  

 

Subsidie/ 
subsidieregeling 

Veel buurthuizen geven aan afhankelijk te blijven van subsidie. Ook 

willen de buurthuizen meer en langjarige zekerheid vanuit de 

subsidieregeling en pleiten voor meer toekomstgericht beleid vanuit de 

gemeente. Bovendien geven buurthuizen aan graag minder 

administratief werk te willen vanuit de subsidieregeling. 

 

Wet- & regelgeving/ 
vergunningen 

De buurthuizen hebben een sterke behoefte aan informatie, advies en 

ondersteuning op gebied van wet- en regelgeving en vergunningen. De 

basis is bij de meeste buurthuizen ook niet op orde. Ze willen graag een 

centraal punt (een ‘loket’ of ‘vraagbaak’) waar zij met hulpvragen terecht 

kunnen. De meeste buurthuizen zien daar in eerste instantie een rol voor 

sterkere ambtelijke ondersteuning aan de buurthuizen. 

 

Hulp/ kennis opdoen 
diverse buurthuiszaken 

Er leven bij buurthuizen diverse kennisvragen over bijv. maatschappelijk 

ondernemen, vrijwilligerswerk, aanvraag van subsidies en 

PR/communicatie. Ze willen graag dat de gemeente helpt om kennis 

hierover op te doen, o.a. door het faciliteren van deelname aan 

cursussen en kennisuitwisseling tussen buurthuizen. Ook wordt 

praktische ondersteuning gevraagd op deze onderwerpen. 

 

Beheerder Ongeveer een kwart van de buurthuizen heeft behoefte aan 

ondersteuning in het dagelijks beheer of het pandbeheer in de vorm van 

een betaald beheerder. Dit betreft veelal zaken waarvoor onvoldoende 

tijd en kennis aanwezig is in het buurthuis zelf. De vraag verschilt van 

tijdelijke incidentele ondersteuning tot aan een beheerder op afroep of 

een beheerder met vaste werkuren. 

 

“De subsidieregeling zou meer en langjarige zekerheid moeten geven.” 

“Geen subsidie en je eigen broek ophouden is een illusie.” 

“Gemeente kom er eens naast zitten in plaats van tegenover. Wij zijn 

dwalend in een steeds groter wordend bos.” 
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Federatie/ 
samenwerken 

Een deel van de buurthuizen geeft aan kansen te zien in het slimmer en 

efficiënter samenwerken tussen buurthuizen en vraagt de gemeente dit 

te faciliteren. Een aantal keer wordt genoemd dat een centraal punt 

nodig is dat de buurthuizen op diverse ‘moetjes’ kan ontzorgen. Een 

samenwerking of federatie moet niet leiden tot een taakverzwaring en 

moet voldoende ruimte bieden voor een zelfstandige koers. Andere 

buurthuizen willen juist dat de gemeente ze ontzorgt. Buurthuizen 

kunnen volgens hen wel van elkaar leren, maar zijn niet gebaat bij 

structurele samenwerking. 

 

Sociaal werk Een aantal buurthuizen heeft behoefte aan ondersteuning door een 

sociaal werker, bijv. in de vorm van een activiteiten- en 

vrijwilligerscoördinator of ondersteuning op specifieke onderwerpen 

(bijv. eenzame mensen bereiken). Zij willen hun maatschappelijke rol 

uitbouwen, maar hebben daarvoor behoefte aan professionele 

ondersteuning. Ook een groot aantal buurthuizen die dit niet hebben 

uitgesproken zijn gebaat bij meer professionele ondersteuning vanuit een 

sociaal werker. 

 

Verduurzaming Een aantal buurthuizen vraagt om ondersteuning bij het realiseren van 

hun verduurzamingsambitie. Daarvoor zijn al de eerste stappen gezet, 

maar het duurt volgens buurthuizen te lang voor er opvolging aan 

gegeven wordt. 

 

Goed contact gemeente Een aantal buurthuizen wil simpelweg goed contact met en steun vanuit 

de gemeente, zodat zij – wanneer er iets is – geholpen worden.  

 

Overig Tot slot zijn er enkele specifieke overige behoeften, zoals zekerheid over 

de toekomst van het pand (gemeentelijk vastgoed) en de wens voor een 

langdurig(er) contract van de hoofdhuurder (SWT). 

“Als je buurthuizen serieus wilt nemen moet je een ondersteunende 

welzijnsprofessional vanuit het SWT op elk buurthuis zetten.” 
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Betaald beheer 

De roep om betaald of professioneel beheer is één van de aanleidingen van deze evaluatie en leeft sterk bij 

(een deel van) de gemeenteraad. In de praktijk blijkt er veel verscheidenheid in hoe het nu gaat en welke 

ondersteuningsbehoefte er daarop is. Bij de meerderheid van de buurthuizen is het beheer geen probleem. 

In de meeste gevallen lukt het met vrijwilligers, in sommige gevallen lukt het met een betaald beheerder die 

gefinancierd kan worden vanuit de eigen exploitatie. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het pand, of 

het pand in eigendom is of gehuurd wordt, welke beheerstaken vervolgens bij het bestuur liggen en de poule 

van vrijwilligers. Bij zes buurthuizen is het beheer wel een aandachtspunt. In twee gevallen is dat nu tijdelijk 

opgelost met een betaald beheerder. Voor het ene buurthuis is de vraag meer gericht op professioneel 

pandbeheer (risico’s en complexiteit), bij het andere buurthuis is de vraag meer gericht op betaald dagelijks 

beheer (commitment en continuïteit). Het betreft vaak de dingen waar een buurthuis zelf niet de tijd of 

competenties voor in huis heeft. Een aantal buurthuizen geeft aan dat betaald beheer ook geen garantie is 

voor succes; zij werken liever met vrijwilligers. Voor sommige buurthuizen kan betaald beheer wel een 

oplossing bieden, tenminste tijdelijk om ze te ontzorgen en in rustiger vaarwater terecht te komen waar 

vanuit doorontwikkeling mogelijk is (vinden van competente vrijwilligers, versterken van de exploitatie 

waardoor financiering betaald beheer mogelijk wordt). Enkele buurthuizen geven aan structurele 

ondersteuning te willen in het beheer. Ook verwachten sommige buurthuizen dat de vraag om professioneel 

beheer misschien toeneemt, wanneer blijkt dat er meer taken en verantwoordelijkheden liggen in het 

naleven van wet- en regelgeving dan buurthuizen die het zelfstandig denken te redden zich beseffen. 
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8. Ervaringen van elders 
 

Onderstaand enkele voorbeelden van hoe het elders georganiseerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Den Haag zet actief in op Buurthuizen van 

de Toekomst. Het uitgangspunt is dat organisaties en 

bewoners samenwerken aan het welzijn van de buurt 

door voorzieningen en ruimtes te delen. Bijvoorbeeld een 

sportverengingsgebouw dat ook gebruikt wordt voor 

huiswerkbegeleiding of ouderenactiviteiten. Er is een 

subsidie om bouwkundige aanpassingen te financieren 

die ervoor zorgen dat de accommodatie beter 

toegankelijk is of voor meer doeleinden gebruikt kan 

worden. Buurthuizen van de toekomst krijgen ook 

maatwerk ondersteuning door bijvoorbeeld cursussen, 

inzet van een extern adviseur voor een aantal uur of hulp 

bij het organiseren van een wijkbijeenkomst.  

In Utrecht zijn ca. 14 buurthuizen in zelfbeheer. De 

gemeente maakt een wijkvoorzieningenplan waarin 

onder andere de kwaliteit, spreiding en clustering van 

voorzieningen en ontwikkelkansen en de mogelijkheid 

om kosten terug te dringen staan. De gemeente 

faciliteert een makelpunt voor de vraag en aanbod van 

ruimte. De gemeente ondersteunt zelfbeheer actief door 

subsidie te verstrekken voor de exploitatie, activiteiten 

en onderhoud. Er is een taskforcegroep van professionals 

en buurthuizen die veranderingsprocessen versnelt en 

begeleidt. Er is een dwarsverband ontstaan tussen een 

aantal buurthuizen waarin samenwerking plaatsvindt. 

De gemeente Haarlemmermeer geeft 

de opdracht aan Stichting Maatvast om 

de beheer en exploitatie van ca. 22 

wijkaccommodaties te verzorgen. De 

stichting heeft een bedrijfsbureau, 

beheerders in dienst en verzorgt de 

verhuur. Maatvast draagt ervoor zorg 

dat alle accommodaties aan wet- en 

regelgeving voldoen, goed worden 

onderhouden en open staan voor alle 

gebruikers. Binnen de stichting zijn 

programmaraden en 

gebruikersplatformen gevormd, om de 

activiteiten en mogelijkheden in de 

accommodaties zo goed mogelijk af te 

stemmen op de behoefte in buurt, wijk 

of kern.   

In de gemeente Amersfoort zijn 

wijkcentra enkele jaren geleden 

verzelfstandigd. Voor de wijkcentra die 

zelfstandig verder gingen, was een 

coachende opbouwwerker 

beschikbaar. Daarnaast is er een 

expertiseteam opgericht waarin lokale 

mensen plaatsnamen die verstand 

hadden van vastgoed. De gemeente 

faciliteert een makelpunt voor vraag en 

aanbod van ruimtes. Samen wordt een 

sociale wijkagenda per wijk opgesteld 

waarin de gewenste wijkactiviteiten 

vastgesteld worden. 

In Eindhoven onderschrijft de gemeente het belang van 

levendige buurthuizen, maar is het openhouden van 

wijkaccommodaties geen doel op zich. Daarom moeten 

buurthuizen hun waarde aantonen; buurthuizen moeten 

wel een binding hebben met de wijk. Soms kunnen 

activiteiten net zo goed of beter ergens anders in de wijk 

georganiseerd worden, bijvoorbeeld in 

sportaccommodaties of in verzorgingshuizen. Een 

onafhankelijke commissie beslist of ze open kunnen 

blijven. Welzijnsorganisatie Lumens ondersteunt 

vrijwilligers naar sociaal ondernemerschap, zodat elk 

wijkcentrum gecontroleerd en begeleid de volgende stap 

naar verzelfstandiging zet. 
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Uit deze voorbeelden blijkt dat op veel verschillende manieren tussen buurthuizen en gemeenten en 

tussen buurthuizen onderling wordt samengewerkt om toe te werken naar succesvolle zelfstandige 

buurthuizen. De mate van ondersteuning bij de verzelfstandiging verschilt per gemeente. Het ligt 

buiten de scope van deze evaluatie om grondig te onderzoeken welke voorbeelden of combinatie 

van maatregelen het meest effectief is en waarom. Wij hebben voor zover mogelijk de kennis over de 

situatie elders meegenomen in het formuleren van onze aanbevelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Alkmaar wil dat wijkcentra in 2018 op 

eigen benen staan en wil kijken hoe zij ‘schoon door de 

poort’ kunnen. De gemeente helpt hen eenmalig op weg 

door de financiering van goede en onderbouwde 

investeringsplannen. Daarvoor zijn spelregels opgesteld: 

de plannen moeten iets zeggen over het draagvlak en 

gemeenschapsontwikkeling, demografie, duurzaamheid, 

zelfwerkzaamheid, multifunctionaliteit en samenwerking, 

toegankelijk/bereikbaarheid, andere inkomstenbronnen, 

waaronder horeca, en rentabiliteit. Deze uitgangspunten 

bieden ruimte voor maatwerk. Elke 

gemeenschapsaccommodatie vormt de afspiegeling van 

de betreffende gemeenschap. Een uniform beleid voor 

beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen is niet 

haalbaar en niet gewenst. 

 

Het voorzittersoverleg Alkmaar (VZO) 

is een samenwerkingsverband van 

bewonersondernemingen, buurthuizen 

en wijkcentra in de gemeente Alkmaar. 

Het overleg is geïnitieerd door de 

gemeente. De gemeente ondersteunt 

het Voorzittersoverleg met een 

betaalde secretaris, zodat de 

bewonersondernemingen van elkaar 

kunnen leren. Het VZO werkt 

momenteel samen met de gemeente 

en deskundige ondersteuning aan een 

meerjarensubsidie voor buurthuizen. 

Een belangrijk onderdeel daarbij is de 

uniformering van de 

ondernemingsplannen, 

subsidieaanvragen en jaarverslagen. 

Ook het vaststellen van wat verstaan 

wordt onder basiskosten voor het 

facilitaire deel (gebouw, beheer, 

personeel) en voor het activiteitendeel 

is een belangrijk aspect.  

 

De Federatie Het Buurtcollectief in Den Helder is een 

vrijwilligersorganisatie met inmiddels negen aangesloten 

buurtverenigingen en multifunctionele centra. 

Naast de leden van het dagelijks bestuur, bestaat het 

federatiebestuur uit vertegenwoordigers van de 

aangesloten leden. Zeven buurtverenigingen huren hun 

pand van de Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief. Deze 

stichting heeft tot doel om de panden die in haar bezit 

zijn, in stand te houden en aan de verenigingen te 

verhuren/ter beschikking te stellen. Met de 

huuropbrengsten wordt het onderhoud gefinancierd.  
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9. Conclusies 
 

 

De Zaanse buurthuizen verschillen in kwaliteit en reikwijdte maar zijn over het algemeen heel 

waardevol. Er zijn wekelijks zo’n 6000 gebruikers, en zo’n 700 vrijwilligers vinden er een waardevolle 

dagbesteding. De buurthuizen hebben een behoorlijke maatschappelijke waarde. De diversiteit aan 

activiteiten werkt als ‘voorportaal’ voor grote zorg- en hulpvragen. Zo worden grotere kosten in het 

maatschappelijk domein voorkomen. De zelfstandige buurthuizen zijn veel voordeliger en efficiënter 

dan het oude model van gesubsidieerde buurthuizen. Veel andere gemeenten trekken er meer geld 

voor uit.  

 

De relatie tussen buurthuizen en gemeente is een continue zoektocht naar nieuwe verhoudingen 

tussen burger en overheid. De rol van de overheid is niet meer met geld en regels bepalen wat goed 

is voor de buurt, maar om samen met burgers te kijken hoe zij zo goed mogelijk ondersteund kunnen 

worden in hun eigen kracht. ‘Learning by doing’, conflict en crisis zijn nodig om tot constructieve 

nieuwe vormen van samenwerking en eigenaarschap te komen. De ideale relatie ontstaat 

gaandeweg, door in onderling dialoog met elkaar constructief eraan te blijven werken dat de kracht, 

energie en het eigenaarschap van maatschappelijke opgaven, weer - naar vermogen - aan burgers 

wordt teruggegeven. 

 

De buurthuizen lopen in de praktijk tegen veel knelpunten aan. Ze hebben moeite om de exploitatie 

rond te krijgen, stuiten op een woud aan wet- en regelgeving, zijn belast met veel taken en grote 

verantwoordelijkheden, hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en lopen tegen diverse 

knelpunten aan in het dagelijks beheer en het pandbeheer. Aan PR en communicatie komen ze door 

bovenstaande vaak onvoldoende toe en de samenwerking met het Sociaal Wijkteam kan op veel 

plekken beter. De situatie is bij sommige buurthuizen heel kwetsbaar en overvraagt vrijwilligers. In 

zes gevallen geven besturen aan een hoge mate van stress te ervaren. In veel andere gevallen gaat 

het nu goed, maar ook zij beseffen dat ze kwetsbaar zijn. Het buurthuis leunt vaak op enkele, 

onmisbare personen of geeft aan niet zonder die ene betaalde kracht te kunnen. In heel wat gevallen 

is de situatie niet toekomstbestendig.  

 

Buurthuizen kunnen nog beter in hun kracht worden gezet. De maatschappelijke waarde van 

buurthuizen groeit als besturen toekomen aan de juiste dingen. Wanneer zij ontzorgd worden op het 

gebied van beheer en exploitatie, ontstaat er ruimte voor een betere organisatie en programmering. 

Ook is het van belang dat zij kunnen leunen op professionele ondersteuning om zich door te 

ontwikkelen in hun maatschappelijke ambities.  

 

Daarvoor zijn twee dingen nodig: meer geld en betere samenwerking. Zonder extra ondersteuning 

verwachten wij dat het goed mogelijk is dat diverse buurthuizen een keer de handdoek in de ring 

gooien en waardevolle plekken in de gemeente verdwijnen. Het huidige subsidieplafond is in onze 

optiek ontoereikend om naast een bijdrage in de exploitatie tevens bij te dragen aan de 

maatschappelijke activiteiten, de verduurzamingsambities en eventuele calamiteiten. Daar komt de 

ondersteuningsbehoefte die uit dit onderzoek naar voren komt nog bovenop.  

 



27 
 

De uitgangspunten van de subsidieregeling zijn in de basis in orde. De buurthuizen kunnen ontlast 

worden als ze minder administratief werk hoeven doen voor de aanvraag. Ook zou het helpen als de 

subsidie over meerdere jaren beschikt kan worden en als de criteria voor de aanvraag van 

maatschappelijke activiteiten scherper geformuleerd worden. 

Over het uitgangspunt dat het buurthuis een balans kent tussen maatschappelijke activiteiten en 

activiteiten die tot inkomsten leiden om zelfstandig te kunnen zijn of worden is het volgende te 

zeggen. Geheel financieel onafhankelijke en ondernemende buurthuizen is in veel gevallen een 

onhaalbaar streven. Het organiseren van maatschappelijke activiteiten kost geld en die kosten zijn 

slechts deels te compenseren met commerciële activiteiten. De mogelijkheden om de commerciële 

activiteiten uit te breiden zijn beperkt in verband met de drijfveer en mogelijkheden van vrijwilligers. 

Veel buurthuisbesturen zijn geen sociaal ondernemers, maar doen het primair voor de buurt. Hun 

motivatie is het behoud van het buurthuis, niet (maatschappelijk) ondernemen. Er is een blijvende 

financiële afhankelijkheid van gemeente en fondsen voor ondersteuning bij of het uitvoeren van 

maatschappelijk werk. 

 

Naast extra geld is ook een betere samenwerking in de wijk nodig. De meeste buurthuizen zijn 

kritisch op de samenwerking met het Sociaal Wijkteam en ervaren ruimte voor verbetering. Zij 

worden onvoldoende als strategische partner gezien en voelen zich niet op de juiste manier 

aangesproken. Sociale Wijkteams kunnen de buurthuizen beter benutten als samenwerkingspartner 

en de buurthuizen ook beter ondersteunen. Daarvoor is het nodig om de opdracht aan de Sociale 

Wijkteams aan te scherpen, zodat zij bewust nadenken over de meerwaarde van buurthuizen in hun 

maatschappelijke opdracht. De recente taakverbreding rondom de Participatiewet biedt kansen om 

vrijwilligers aan buurthuizen te koppelen, mits daarvoor ook de benodigde begeleiding beschikbaar 

komt. Het driehoeksoverleg tussen buurthuis, Sociaal Wijkteam en wijkmanager dient in ere hersteld 

te worden, om gezamenlijk na te denken over de maatschappelijke uitdagingen in de wijk en de 

mogelijkheden elkaar daar in te versterken. 

 

Elk buurthuis heeft een eigen verhaal en ontwikkelpad. Deze enorme verscheidenheid uit zich ook in 

hun ondersteuningsbehoefte. Deze kan alleen met maatwerk bediend worden. Hoe buurthuizen 

functioneren ligt onder andere aan de grootte van het pand, het moment van verzelfstandiging, het 

aantal en type bestuurders, de beschikbare vrijwilligers en diversiteit aan activiteiten. Een aantal 

ondersteuningsvragen - zoals blijvende subsidie en ondersteuning bij wet- en regelgeving - komen 

vaker terug en daar kunnen brede oplossingen voor komen. Maar de buurthuizen zijn daarnaast 

vooral geholpen met ondersteuning op maat. Op hoofdlijnen gaat het om twee zaken: ‘ontzorgen 

waar nodig’ en ‘doorontwikkelen waar mogelijk’. 

 

‘Ontzorgen waar nodig’ betreft ondersteuning op de veelheid aan zorgen rond de exploitatie en het 

beheer, waardoor buurthuizen te weinig toekomen aan waar zij het liefst mee bezig zijn en de 

meeste waarde kunnen genereren: de programmering van maatschappelijke activiteiten. De passie 

en energie om juist hieraan te werken raakt ondergesneeuwd door een veelvoud aan dagelijkse 

regelzaken. De basis is bij veel buurthuizen niet op orde. Ook is er nog veel onduidelijkheid over wat 

er in welke situatie precies nodig is. Met name bij de ‘nieuwe zelfstandigen’ is er een grote 

ondersteuningsbehoefte op primaire zaken, waarvan te verwachten is dat deze in de toekomst af zal 

nemen. De voorgestelde acute extra ondersteuning is daarom een tijdelijke maatregel om 

buurthuizen in een rustiger vaarwater te brengen, waar vanuit verdere versterking mogelijk is. 
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‘Doorontwikkelen waar mogelijk’ betreft ondersteuning op die punten waar niet de grote zorgen 

liggen, maar juist veel kansen om nog beter te functioneren. Het gaat dan ook om buurthuizen die 

het goed zelfstandig redden en misschien niet eens gebruik maken van de subsidieregeling. Wanneer 

er minder zorgen zijn over primaire zaken, groeit de ondersteuningsbehoefte om de 

maatschappelijke ambitie uit te bouwen, ondernemerschap te ontwikkelen en verder te 

professionaliseren. Daarvoor is het nodig om per situatie te kijken waar een buurthuis het best mee 

geholpen is: een actievere, coachende rol van de wijkmanager of het Sociaal Wijkteam, 

kennisuitwisseling tussen buurthuizen, deelname aan cursussen en kennisnetwerken, expertise op 

afroep of een ondersteuningsbudget op maat.  

 

Met deze extra ondersteuning hoeven de visie en subsidieregeling niet drastisch te worden 

gewijzigd. De ambitie om te streven naar zelfstandige en ondernemende buurthuizen vindt zijn 

weerklank in de trots bij buurthuizen op hun zelfstandigheid. Maar het beeld dat alle buurthuizen na 

enkele jaren ondersteuning helemaal op eigen benen kunnen staan lijkt ons niet realistisch. In veel 

gevallen is meer geld en meer structurele ondersteuning nodig dan in de visie en subsidieregeling is 

voorzien.  
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10. Aanbevelingen            
 

Dat de gemeente en buurthuizen met elkaar willen samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn is 

duidelijk. De gemeente kan zaken verbeteren, de buurthuizen kunnen zaken verbeteren en door 

samenwerking zullen de Zaanse buurthuizen nog beter functioneren.  

 

Er is door het merendeel van de betrokkenen gekoerst op zelfstandige buurthuizen. Daarmee loop je 

het risico dat bij sommige buurthuizen veel tijd, energie en problemen in pandbeheer gaan zitten, 

waardoor er te weinig aandacht gaat naar programmering en activiteiten voor de wijk. Sommige 

buurthuisbestuurders voelen zich zwaar belast met die verantwoordelijkheid voor het vastgoed. Met 

zelfstandigheid als ambitie en de grote variëteit in ontwikkelpaden en zelfredzaamheid van 

buurthuizen, is er meer maatwerk nodig in wat onder zelfstandigheid wordt verstaan en welke 

ondersteuning daarvoor nodig is. Waar mogelijk kunnen buurthuizen (beter) worden ondersteund 

tot volledig zelfstandige, financieel onafhankelijke en ondernemende organisaties. Maar in andere 

gevallen loont het om buurthuizen meer ‘zelfsturend’ te laten zijn. De buurthuizen zorgen dan zelf 

voor programmering en activiteiten en de gemeente zorgt meer voor het pandbeheer. Dit geldt met 

name voor buurthuizen met grote maatschappelijke waarde in kwetsbare wijken, waar vrijwilligers 

het zelfstandig niet redden (denk aan De Poelenburcht). Voor iedere situatie moet bekeken worden 

wat de maatschappelijke waarde van het buurthuis is en hoe bewoners zoveel mogelijk in hun kracht 

kunnen worden gezet. 

 

Wij denken met onderstaande aanbevelingen zo dicht mogelijk bij de ambitie te blijven waarin 

buurthuizen zoveel mogelijk zelfstandig zijn en blijven. Wij bevelen aan om te ontzorgen waar nodig 

en te ondersteunen bij de doorontwikkeling waar mogelijk. We maken hierbij onderscheid tussen de 

korte termijn, lange termijn, de samenwerking op wijkniveau en de subsidieregeling.  

 

Korte termijn 

Op korte termijn kunnen acties in gang gezet worden waardoor de buurthuizen (en zeker de laatst 

verzelfstandigden) de basis op orde kunnen krijgen. Dit betekent een tijdelijke impuls op de volgende 

onderwerpen: 

1. Wet- en regelgeving 

2. Vooronderzoek structureel samenwerkingsverband 

3. Acute ondersteuning op maat (o.a. betaald beheer)  

4. Leren van elkaar/ coaching/ doorontwikkeling 

5. Verduurzaming/ MJOP 

 

1. Wet- en regelgeving 

Zorg zo snel mogelijk voor heldere informatie, advies én ondersteuning bij de basis op orde brengen 

van wet- en regelgeving & vergunningen. Maak binnen de gemeente iemand beschikbaar en zorg 

waar nodig voor onafhankelijke ondersteuning. Deze persoon kan helpen om alle vergunningen snel 

op orde te brengen. Verder is er behoefte aan een naslagwerk of plek waar alle juiste informatie te 

vinden is omtrent dit onderwerp. Er zijn partijen die alle juiste (basis)informatie beschikbaar hebben 

(zoals bijvoorbeeld Dorpswerk Noord-Holland). Daaraan kan specifieke Zaanse informatie 

toegevoegd worden, zodat er een soort handboek ontstaat. Het is te overwegen om een Zaanse 
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buurthuizen portal of community op te richten waar buurthuizen informatie en ervaringen delen. 

Voor de uitvoering kan een buurthuis door een onafhankelijke professional ondersteund worden. 

Deze kan relatief snel screenen wat er ontbreekt en zaken met de bestuurders op orde brengen. 

(Denk bijvoorbeeld aan Dorpswerk Noord-Holland, de expertpool van de LSA of Stichting Maatvast in 

de Haarlemmermeer). 

Het gaat grofweg om de volgende onderwerpen: 

• Pandbeheer (BHV, brandveiligheid, legionella, liften, etc.) 

• Vrijwilligerszaken (regelingen, VOG) 

• Bestuursverantwoordelijkheden (waarvoor hoofdelijk aansprakelijk) 

• Verzekeringen 

• Vergunningen (meldingen, KvK) 

 

2. Vooronderzoek samenwerkingsverband 

Faciliteer als gemeente dat de buurthuizen op korte termijn de mogelijkheid van het oprichten van 

een centraal orgaan verkennen. Een aantal buurthuizen heeft grote behoefte om zaken structureel 

samen efficiënt te regelen waarbij schaalvoordelen optreden, waardoor zij ontzorgd worden, de 

basis op orde komt en blijft. Het gaat om wet- en regelgeving, vergunningen, werkgeverschap, 

verzekeringen, accountancy, collectieve inkoop, etcetera. 

Over de manier waarop je dit centraal kan regelen is nog geen overeenstemming. Grofweg zijn er 

drie mogelijkheden: 

• Een servicebureau waarvan de buurthuizen klant worden en diensten afnemen. 

• Een structurele samenwerking in bijvoorbeeld een federatie of coöperatie waarbij de 

buurthuizen zelf samen zaken regelen. 

• Beleg dit bij de gemeente (bijv. conform model ‘Sportbedrijf’) 

Gezien de gesprekken die hebben plaatsgevonden past een structurele samenwerking van 

buurthuizen onderling het best bij de wens zelfstandig te zijn. Het is wel lastig om een centrale 

organisatie op te richten gezien de diversiteit van ontwikkelpaden die de buurthuizen doorlopen en 

het verschil in ondersteuningsbehoeften. Ongeveer de helft van de buurthuizen ziet hier kansen in, 

anderen zien (volgens ons overkomelijke) bezwaren of het nut niet en kijken vooral naar de 

gemeente.  

De voor- en nadelen van diverse opties dienen goed onderzocht te worden en er zal moeten blijken 

of er voldoende overeenkomstige zaken zijn die slim centraal te regelen zijn. Het is ook goed mogelijk 

om dit op te pakken met slechts die buurthuizen die dat willen.  

- Maak gebruik van beschikbare kennis en expertise vanuit de Zaanse buurthuizen en de 

Zaanse gemeenschap.  

- Verleen de opdracht aan een aantal geschikte personen, ondersteund door een 

onafhankelijke professional om een dergelijk vooronderzoek uit te voeren. Stel 

functieprofielen op om de mensen met de benodigde kwaliteiten in het onderzoeksteam te 

plaatsen. 

 

3. Acute ondersteuning op maat 

Zorg om de basis op orde te krijgen de komende twee jaar voor tijdelijke ondersteuning op maat 

waar dat nodig is om in rustiger vaarwater te komen. Van daaruit kan gewerkt worden aan een 

sterkere organisatie, exploitatie en programmering (doorontwikkeling).  
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In sommige gevallen gaat dat om een betaald beheerder, die momenteel niet vanuit de exploitatie 

gefinancierd kan worden. Enkele buurthuizen bepleiten stellig dat zij voor de lange termijn een 

betaald beheerder gefinancierd willen hebben en dat niet in de exploitatie rond kunnen krijgen. Voor 

andere buurthuizen biedt een betaald beheerder geen oplossing; zij zijn juist geholpen met advies en 

ondersteuning op andere onderwerpen om de basis op orde te krijgen. De acute ondersteuning op 

maat kan dus van alles betekenen waarmee de basis op orde gebracht wordt of risico- en stressvolle 

zaken geregeld kunnen worden. Dit kan zijn met adviesuren van een professional, maar ook 

middelen om iemand aan te stellen binnen het buurthuis om taken uit te voeren.  

 

4. Leren van elkaar/ doorontwikkeling 

Stimuleer/financier kennisuitwisseling, deelname aan kennisnetwerken en gebruik(/inhuur) van 

kennis en expertise (waaronder coaching). Buurthuizen kunnen zich meer als lerende organisatie 

opstellen. Om te werken aan doorontwikkeling kan er door de buurthuizen actie ondernomen 

worden, waarbij de gemeente kan faciliteren.  

Denk aan gezamenlijke cursussen, zoals organisatieadvies, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap 

en competenties. Hierin kunnen de volgende vraagstukken een plek krijgen: Hoe ben je een goede 

bestuurder? Hoe zet je de juiste kwaliteiten van mensen op de juiste plek? Hoe werk je goed samen? 

Hoe stuur je een organisatie? Doe dit niet alleen vraaggericht, maar ook aanbodgericht. Het gaat 

namelijk vaak om de ‘vraag achter de vraag’ van de buurthuizen; het betreft vaak zaken waar 

buurthuizen niet aan toekomen of aan denken. Ook het beter gebruik maken van andere vormen van 

financiering (zoals fondsen) behoort hier toe. 

Denk daarbij aan: Zaankanters voor Elkaar (uitwisselen + vrijwilligerswerk), Dorpswerk Noord-Holland 

(basics), LSA (inspiratie en vernieuwing). 

 

5. Verduurzaming/ MJOP’s 

Zorg voor ondersteuning bij het tot uitvoering brengen van de onlangs opgestelde 

meerjarenonderhoudsplannen en energiemaatwerkadviezen. Dit zal duidelijkheid scheppen en de 

financiën op orde brengen. Het advies ligt er en er worden al gezamenlijke bijeenkomsten 

georganiseerd, maar de opvolging laat volgens de buurthuizen te lang op zich wachten en 

zelfstandige implementatie is te gecompliceerd of kost te veel tijd. Regel hulp om dit met of voor de 

buurthuizen te doen. Eventueel kan dit belegd worden bij een kundige professionele beheerder.  

 

Lange termijn 

Maak het als gemeente mogelijk om naast acute ondersteuning ook zekerheid te bieden voor de 

lange termijn.   

 

6. Structurele extra ondersteuning 

Organiseer structurele extra ondersteuning voor de buurthuizen. (Co-)financier, afhankelijk van de 

uitkomsten van het vooronderzoek (zie boven), een samenwerkingsverband van buurthuizen. 

Voorkom dat het een institutie wordt, maar zorg bij een ‘losser’ samenwerkingsverband of een 

‘expertpool’ wel voor voldoende continuïteit en kennisopbouw. Er moet een centrale persoon zijn 

die basiskennis heeft en onderhoudt.  

Indien een samenwerkingsverband niet levensvatbaar blijkt, kan de structurele extra ondersteuning 

vorm krijgen als ‘maatwerkbudget’ voor ondersteuning en verbetering van de buurthuizen, waaraan 
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een aantal breed geformuleerde voorwaarden kunnen worden opgesteld (zoals ‘sluit aan op 

behoefte in de wijk’). 

 

Samenwerking 

Er valt winst te behalen in de organisatie als er beter wordt samengewerkt in de wijk. Het gaat dan 

om twee hoofdpunten. De buurthuizen hebben een rol in die verbetering, maar zijn nu wat 

overbelast. Dus de ondersteuning en verbeteringen dienen in eerste instantie van de professionals te 

komen; daar kan de gemeente in sturen.   

 

7. Samenwerking SWT 

Om de samenwerking beter te garanderen kan de aanbestedingsopdracht naar SWT scherper 

gedefinieerd worden op dit punt. Denk aan hoe SWT’s zich tot buurthuizen dienen te verhouden. De 

gemeente dient na te denken over welke rol zij wil dat de buurthuizen hebben in de opdracht aan de 

SWT’s. Wellicht is het mogelijk een taak bij de SWT’s te leggen in coaching of ondersteuning van 

buurthuizen. Er zou een opdracht gegeven kunnen worden aan de SWT’s om een plan te maken hoe 

zij willen samenwerken met maatschappelijke partners, waaronder (specifiek ook) de buurthuizen.  

Zorg er als gemeente voor dat budget voor opbouwwerk/ sociaal cultureel werk/ jongerenwerk apart 

ingezet wordt, zodat het niet aan individuele cases besteed wordt. Het opbouwwerk moet in elke 

wijk goed geregeld zijn; dit hoeft niet per se door het SWT uitgevoerd te worden. Een buurthuis kan 

ook aannemer of onderaannemer zijn, wanneer zij hierin als serieuze samenwerkingspartner kunnen 

optreden. Benut de kansen vanuit de Participatiewet, maar regel goede ondersteuning voor 

vrijwilligers. 

 

8. Samenwerking ‘gouden driehoek’ 

Herstel het driehoeksoverleg tussen buurthuizen, wijkmanager en SWT. Gebruik de nieuwe 

wijkagenda’s als concreet vertrekpunt hiervoor. Zo kan er gewerkt worden aan de juiste opgaven in 

de wijk en kunnen de buurthuizen versterkt worden om hun rol hierin te vervullen. De wijkmanager 

is initiatiefnemer voor een periodiek overleg. 

 

Subsidieregeling 

De buurthuizen zijn blij dat de regeling bestaat. Zij hebben deze nodig. Enkele verbeteringen zijn 

mogelijk. 

 

9. Subsidieregeling 

Kijk of het mogelijk is om subsidieverstrekking meerjarig toe te kennen, zodat buurthuizen hierop 

kunnen vertrouwen en meer toekomstgericht kunnen functioneren. Het idee dat de regeling elk jaar 

kan veranderen geeft onzekerheid.  

Leg een aantal criteria vast voor de subsidiering van maatschappelijke activiteiten op basis van goede 

en slechte voorbeelden van voorgaand jaar. Dat voorkomt extra werk voor alle betrokken partijen.  
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11. Bijlagen 
 

Overzicht ondersteuningsbehoefte per buurthuis 

Bronnenlijst 

Deelnemers die input geleverd hebben 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Buurtcentrum A3 

 

Adres: Dorpsstraat 386  
1566 BR  Assendelft 

Eigenaar pand: Stichting Buurtcentrum 
A3 

Aantal m2: 712 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 55 
Aantal bestuurders: 6 
Website/facebookadres: www.buurtcentrum-

a3.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

43 

Schatting bezoekers per 
week: 

300 

Trots op: Dat wij ons buurtcentrum in eigendom hebben en de inzet van de 
meewerkende bestuursleden, de trouwe en zelfstandige vrijwilligers 
en de onderhoudsploeg. 

Knelpunten: 
 

 Na aankoop pand geconfronteerd met achterstallig 
onderhoud en ontbrekende informatie over technische 
installaties en onderhoudsstatus gebouw. 

 Dagelijks beheer en schoonmaak. Is lastig aan vrijwilligers te 
vragen en belast nu het bestuur.  

 Bestuurstaken plus alle extra taken kosten bestuursleden 
veel meer inzet dan gewenst. 

 Grote afhankelijkheid van SWT als hoofdhuurder. Onzeker of 
ze kunnen blijven en welke investeringen daarvoor nodig 
zijn. 

 Samenwerking binnen het bestuur. Er zijn conflicten 
geweest. 

 PR en communicatie 
 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Meer en langjarige zekerheid vanuit subsidieregeling 

 Betaald beheerder met vaste werkuren 

 Langduriger huurcontract hoofdhuurder 

 Incidentele ondersteuning bij gebouwbeheer 

 Ondersteuning bij promoten sociale activiteiten 

 Heldere informatie over wet- en regelgeving, met name BHV 
(vraagbaak) 

 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Bovenkruier 

 

Adres: Drielse Wetering 49 
1509 KP  Zaandam 

Eigenaar pand: Zaankerk 
Aantal m2: 1450 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 40 
Aantal bestuurders: 3 
Website/facebookadres: www.debovenkruier.nl 

www.facebook.com/debo
venkruier 

Aantal verschillende 
activiteiten: 

40-60 

Schatting bezoekers per 
week: 

650 

Trots op: Het bereikte resultaat vanaf seizoen 2013-2014. 
Daarvoor was het 2 jaar dicht. 
 
 
 

Knelpunten: 
 

 Onduidelijke en onzekere financiering waardoor het moeilijk 
is de continuïteit te waarborgen. Bijv. het aanstellen van 
een betaalde beheerder of afspraken aangaan voor de 
langere termijn worden daardoor bemoeilijkt. 

 De huidige organisatie is niet toekomstbestendig. Dit heeft 
te maken met de staat van onderhoud van de inventaris en 
het huurdersgedeelte, de financiële situatie en het feit dat 
de organisatie volledig afhankelijk is van vrijwilligers. 

 De samenwerking met maatschappelijke partners in het 
gebouw. Er is weinig tot geen regie op de wijkvraagstukken. 
Soms wordt buurthuis niet serieus genomen of over het 
hoofd gezien. 

 Vrijwilligers worden geacht de kennis en ervaring van 
beroepskrachten te hebben, gezien de eisen die gesteld 
worden: ingewikkelde wet- en regelgeving, 
subsidieaanvragen, begeleiden van (soms kwetsbare) 
vrijwilligers, doelstellingen behalen. 

 
Ondersteuningsbehoefte:  Help buurthuizen met maatschappelijk ondernemen; wijs ze 

op kansen. 

 Ondersteun meer samenwerking tussen buurthuizen, 
mogelijk in de vorm van een federatie, waarin buurthuizen 
vanaf de bovenkant elkaar steun geven.  

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Nee  Nee 
 
 
 

http://www.debovenkruier.nl/
http://www.facebook.com/debovenkruier
http://www.facebook.com/debovenkruier
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Doorbraak 

 

Adres: Prinsenstraat 42 
1501 NS  Zaandam 

Eigenaar pand: St De Doorbraak 
Aantal m2: 204 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 13 
Aantal bestuurders: 5 
Website/facebookadres: geen 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

7 

Schatting bezoekers per week: 150 

Trots op: Ons buurthuis, door buurtbewoners opgericht en gebouwd. Al 40 
jaar draaiende gehouden met vrijwilligers 
 
 

Knelpunten: 
 

 Vrijwel geen. Wel is er veel concurrentie in de wijk, 
bijvoorbeeld van klaverjasclubjes op dezelfde dag. 

 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Graag iemand waarmee je om de tafel kan zitten als er iets 
is, om zo de deur naar het gemeentehuis open te houden.  

 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Dorpshuis De Horn 

Krommeniedijk 

 

Adres: Krommeniedijk 131 
1562 GK  Krommenie 

Eigenaar pand: Stichting Dorpshuis 
Krommeniedijk 

Aantal m2: 662 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

90 

Aantal bestuurders: 7 
Website/facebookadres: www.krommeniedijk.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

10-12 per week 

Schatting bezoekers per 
week: 

110-200 

Trots op: Dat wij ons dorpshuis met eigen middelen en mensen in stand kunnen 
houden 
 

Knelpunten: 
 

 Het grootste struikelblok is om vrijwilligers te krijgen om de 
bar te bemensen bij commerciële activiteiten, die nodig zijn 
om de exploitatie rond te krijgen. 

 Omzetten lopen terug. Mensen gaan bewuster met geld om. 

 Wet- en regelgeving maken het lastig. Steeds meer geld kwijt 
aan keuringen e.d. 

 Als er onvoldoende inkomsten zijn, gaan bestuurders harder 
lopen, tot burn-out aan toe. Voor vrijwilligers is het haast 
ondoenlijk om alles te zelf te regelen. 

 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Subsidie is nodig om de zaalhuur laag te houden voor 
maatschappelijke activiteiten. Met meer subsidie De Horn een 
minder groot beroep hoeven doen op vrijwilligers. 

 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Kwaker 

 

Adres: J.J. Allanstraat 127 
1551 RC  Westzaan 

Eigenaar pand: Stichting exploitatie 
Dorpshuis de Kwaker 

Aantal m2: 600 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 40 
Aantal bestuurders: 4 
Website/facebookadres: www.dorpshuis-

westzaan.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

Ca. 40 

Schatting bezoekers per week: 600 

Trots op: Zelfstandigheid. De combinatie van betaalde beheerder en 
vrijwilligers is uitstekend.  
 

Knelpunten: 
 

 Ontwikkeling toekomst. Moeite om voldoende bezoekers te 
krijgen. Nieuwe bewoners hebben niks met dorpshuis. 

 Slecht contact met het Sociaal Wijkteam. 

 Organiseren van maatschappelijke activiteiten is lastig met 
steeds meer nieuwe concurrenten erbij. 

 Een gezonde exploitatie blijft lastig. 

 Voldoende vrijwilligers werven is lastig. Soms valt er een af, 
maar er komt nauwelijks iemand bij. 

 Communicatie met de wijk. Ondanks Facebook, website, 
flyers huis-aan-huis en de Wessaner weten mensen nog niet 
dat de Kwaker bestaat. 

 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Geen behoefte aan praktische ondersteuning. Tevreden 
met Dorpswerk Noord-Holland daarvoor. 

 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Nee 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Noorddam 

Stichting Dorpshuis West-
Knollendam 

 

Adres: Dr. Kuyperkade 5 
1561 TD  Krommenie 

Eigenaar pand: St Dorpshuis West-
Knollendam 

Aantal m2: ? 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

60 

Aantal bestuurders: 5 
Website/facebookadres: www.denoorddam.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

Gemiddeld 10 per week 

Schatting bezoekers per 
week: 

80 

Trots op: Op de mooie voorziening en de plek die we in het dorp innemen 
 

Knelpunten: 
 

 Werven van vrijwilligers. 

 Werven van bestuurders. 

 Uitvoeren van het onderhoud, daarvoor zijn we afhankelijk van 
een paar actieve mannen. 

 Inloop van SWT verloopt teleurstellend. 

 Meeste zorgen over de balanspositie (liquiditeit), exploitatie is op 
orde. 

 
Ondersteuningsbehoefte:  Subsidieregeling, waardoor de exploitatie de komende jaren 

gezond kan zijn. 

 Ondersteuning bij verduurzaming, o.a. de investering voor 
zonnepanelen, door bijvoorbeeld te voorfinancieren. 

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Nee Nee (vergunning niet bekend) 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Dirk Prins 

 

Adres: A.G. Verbeekstraat 35 
1501 RM  Zaandam 

Eigenaar pand: Vestia 
Aantal m2: 322 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 50 
Aantal bestuurders: 4 
Website/facebookadres: www.dirkprins.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

ca. 35 

Schatting bezoekers per week: 300-350 

Trots op: Enthousiast team van vrijwilligers, docenten en huurders 
 
 

Knelpunten: 
 

 Bezwaren van omwonenden m.b.t. de jongerenavonden. 

 Heel veel gaat goed. Veel zaken zijn geregeld via 
Mennistenerf tegen betaling en heeft het buurthuis geen 
omkijken naar. 

 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Subsidie nodig om te blijven bestaan. 
 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Nee 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Het Brandtweer 

 

Adres: Breestraat 110 
1541 EK  Koog aan de 
Zaan 

Eigenaar pand: Parteon 
Aantal m2: Ca. 190 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

60 

Aantal bestuurders: 5 
Website/facebookadres: www.hetbrandtweer.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

45 

Schatting bezoekers per 
week: 

Ca. 200 

Trots op: Inzet vrijwilligers. 
Dat “wij” t.o.v. andere buurthuizen zo goed draaien met minimale 
subsidie 
 

Knelpunten: 
 

 Wet- en regelgeving en vergunningen. Onduidelijk wat nodig is 
en kost veel tijd. 

 Het pand is niet geschikt voor alle gewenste activiteiten. 

 Bestuurders werven. Bestuurders hebben veel extra taken in 
het dagelijks beheer. Moeilijk om het stokje over te dragen. 

 Continuïteit in de schoonmaak. 

 Communicatie met de wijk kan beter. Juiste persoon voor 
vinden of op ondersteund worden. 

 Wisselende aanspreekpunten bij de gemeente. 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Duidelijke informatie en hulp bij wet- en regelgeving en 
vergunningen (loket buurthuizen gewenst). 

 Af en toe gebruik maken van subsidie. Alleen als het nodig is. 

 Professionele activiteiten- en vrijwilligerscoördinator 

 Beheerder op afroep 

 Een federatie of structureel samenwerkingsverband kan heel 
nuttig zijn 

 Leren van elkaar (o.l.v. Zaankanters voor Elkaar) 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Vereniging de Bloesem 

 

Adres: Vinkenstraat 2  
1521 WX  Wormerveer 

Eigenaar pand: Wormer Wonen 
Aantal m2: ? 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 45 
Aantal bestuurders: 5 
Website/facebookadres: www.debloesem.info 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

15-20 

Schatting bezoekers per 
week: 

150 

Trots op: Trots op de groep vaste vrijwilligers, verantwoordelijkheid van 
iedereen om alles te laten lukken. 
 
 

Knelpunten: 
 

 Onderhoud en schoonmaak van de ruimte is lastig 
vrijwilligers voor te vinden. Vrijwilligersgroep verouderd en 
jonge mensen zijn moeilijk te krijgen en kosten meer tijd in 
ondersteuning. 

 Zodra de huur oploopt is de exploitatie een punt van 
aandacht. De Bloesem wil geen ‘zalenverhuurder’ worden. 

 Zonder de professionele ondersteuning van de 
dagbestedingscoach (nu voor 1 jaar geregeld) liggen er te 
veel taken bij het bestuur. 

 Het is ondoenlijk om alle wet- en regelgeving te weten en 
implementeren. Er is ook vertrouwen nodig.  

 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Advies en ondersteuning op wet- en regelgeving en andere 
regelingen (vrijwilligersregelingen, belastingregels, 
bijstandsverplichtingen, cursussubsidies, etc.). 

 Meer begeleiding in hoe een buurthuis officieel werkt. 
 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Kolk 

 

Adres: Klampersstraat 1 
1502 VP  Zaandam 

Eigenaar pand: Parteon 
Aantal m2: 340 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

25 

Aantal bestuurders: 7 
Website/facebookadres: www.buurthuisdekolk.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

Ca 30 

Schatting bezoekers per 
week: 

Ca 400 + incidentele 
verhuur 

Trots op: Dat wij dit nieuwe pand met behulp van veel vrijwilligers hebben 
gerealiseerd voor de wijk. 
 

Knelpunten: 
 

 Dagelijks beheer. Nu tijdelijk opgelost met betaalde 
beheerder, maar continuïteit niet gegarandeerd. 

 Veel zorgen over de toekomst o.a. door politieke onzekerheid 
en grote afhankelijkheid SWT als huurder. 

 De druk op de bestuurders is groot. Daarom komen ze weinig 
toe aan organiseren van maatschappelijke activiteiten. 

 Vrijwilligers en bestuursleden werven. Vrijwilligers hebben 
vaak een rugzakje en kunnen niet worden begeleid. Nu 
mensen nodig die zelfstandig kunnen werken. 

 Het gebouw heeft beperkingen, o.a. door geluid. 

 Wet- en regelgeving. Vergunningen zijn niet orde en 
voorlichting komt niet. 

 Spelregels veranderen steeds, daardoor onzekerheid over 
inkomsten. 

 
Ondersteuningsbehoefte:  Helder informatie en hulp bij wet- en regelgeving en 

vergunningen. 

 Consistent beleid met voldoende financiële middelen. 
 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Lorzie 

 

Adres: Marktplein 3 
1521 HS  Wormerveer 

Eigenaar pand: SBBW 
Aantal m2: 1130 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

45 

Aantal bestuurders: 3 
Website/facebookadres: www.delorzie.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

35 

Schatting bezoekers per 
week: 

700 tot 1000 

Trots op: De positieve reacties van klanten. Het steeds meer gebruik maken 
van de zalen door bewoners uit Wormerveer en de gestaag beter 
wordende binding met de jeugd en jongeren. 
 

Knelpunten: 
 

 Een groot buurthuis en veel aanloop vraagt om veel 
professionele vaardigheden die niet van vrijwilligers verwacht 
kunnen worden. 

 Achterstallig onderhoud. 

 Geen complete kennis van wet- en regelgeving, kost veel tijd 
en energie. 

 Moeilijk vinden van de juiste vrijwilligers en bestuurders. 

 Commerciële activiteiten in het weekend is moeilijk met 
vrijwilligers. 

 Draait nu op een paar mensen die onmisbaar zijn. Dat is een 
hele smalle basis en erg kwetsbaar. 

 Zo bezig met het primaire proces (beheer en onderhoud) dat 
het bestuur niet toekomt aan het programma en 
pr/marketing. 

 Moeilijk zelfstandig een gezonde exploitatie te krijgen 
waaruit een betaald beheerder kan worden gefinancierd; 
subsidie blijft nodig. 

 
Ondersteuningsbehoefte:  Hulp en ondersteuning bij: 

o Wet- en regelgeving 
o Verduurzaming 
o Aanvragen van subsidies 
o Werven van vrijwilligers 

 (Tijdelijke) ondersteuning bij primaire zaken, zodat bestuur 
toekomt aan versterken buurthuis. 

 Slim en efficiënt samenwerken met de andere buurthuizen. 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja Ja 
 
 

http://www.delorzie.nl/
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Palmboom 

 

Adres: Snuiverstraat 63 A 
1561 HB  Krommenie 

Eigenaar pand: Bedrijvige Bij 
Aantal m2: Ca. 960 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

55 

Aantal bestuurders: 4 
Website/facebookadres: www.depalmboom.com 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

20 

Schatting bezoekers per 
week: 

360 

Trots op: Vrijwilligers 
 

Knelpunten: 
 

 Regelgeving (vergunningen, arbo, brandveiligheid, keuken, BHV) 
staat kerntaak in de weg. Vrijwilligers willen daar ook niet 
allemaal mee te maken hebben (bv. Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken). 

 Ongerustheid over persoonlijk risico dat bestuurders lopen. 

 De exploitatie van maatschappelijke activiteiten krijgen we niet 
kostendekkend. 

 Veel vrijwilligers willen niet in een rooster helpen om de 
commerciële activiteiten te draaien. 

 
Ondersteuningsbehoefte:  Optimalisering van de subsidieregeling met o.a. minder 

administratief werk. 

 Handboek ‘beheer buurthuis’ met alle info over regels en 
vergunningen. 

 Sterke ambtelijke ondersteuning voor wet- en regelgeving, 
gemeente heeft een kernfunctie, moet centraal punt zijn. 

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Pelikaan 

 

Adres: Kervelstraat 185 A 
1562 AJ  Krommenie 

Eigenaar pand: Parteon 
Aantal m2: 850 
Aantal vrijwilligers, 
ongeveer: 

30 

Aantal bestuurders: 5 
Website/facebookadres: www.buurtcentrumdepelikaan.nl 

Aantal verschillende 
activiteiten: 

Tientallen 

Schatting bezoekers per 
week: 

800-1000 

Trots op: Beheerder (in betaalde dienst), vrijwilligers en hun klantvriendelijkheid 
en flexibiliteit. 
 

Knelpunten: 
 

 Aantal vrijwilligers. Slechts een beperkt aantal kun je echt van op 
aan. Mensen tussen 30-50 krijgen we niet meer binnen. 

 Onzekerheid over aflopend huurcontract, omdat we geen eigenaar 
zijn van het pand. 

 Wij zijn vrijwilligers, soms lijkt het alsof men ons als 
uitvoeringsorganisatie ziet. 

 Continue druk op de huurprijzen en exploitatie. 

 Bestuur is kwetsbaar. 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Ondersteuning door subsidie die voor 4 jaar toegekend wordt en 
waar we niet te veel administratieve handelingen voor hoeven te 
verrichten. 

 Professioneel Sociaal Cultureel Werk/ opbouwwerk organiseren. 

 Begeleiden van technische vragen m.b.t. regelgeving. 

 Organiseren van de mogelijkheid om de noodzakelijke kennis op te 
doen voor vrijwilligers. 

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Nee  Nee 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Vuister 

 

Adres: Molenwerf 44 
1541 WR  Koog aan 
de Zaan 

Eigenaar pand: Parteon 
Aantal m2: 750 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 40 
Aantal bestuurders: 7 
Website/facebookadres: www.devuister.com 
Aantal verschillende activiteiten: 75 
Schatting bezoekers per week: 1500 

Trots op: Diversiteit aan activiteiten. Alles wordt gedaan door onbetaalde 
vrijwilligers. 
 

Knelpunten: 
 

 Betere afspraken met SWT over wie welke activiteiten 
uitvoert (niet meer van hetzelfde). 

 Samenwerking met wijkmanager, SWT, winkeliersvereniging. 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Hulp bij de vraag: hoe krijg je eenzame wijkbewoners naar 
het buurtcentrum? 

 Wet- en regelgeving en vergunningaanvragen versimpelen 
en hulp door contactpersoon van gemeente daarvoor. 

 Faciliteren dat er één instituut is waar we goedkoop zaken af 
kunnen nemen (zoals BHV opleiding, sociale hygiëne). 

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: De Zeskanter 

 

Adres: Nieuwendamstraat 2 E 
1507 JE  Zaandam 

Eigenaar pand: Gemeente 
Aantal m2: ? 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: 10 
Aantal bestuurders: 2 
Website/facebookadres: www.dezeskanter.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

10 

Schatting bezoekers per 
week: 

45 

Trots op: ? 
 
 

Knelpunten: 
 

 Vrijwilligers werven is lastig. 

 Bestuurders werven is lastig. 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Subsidie is gewenst. 

 Ondersteuning bij kennis opdoen middels cursussen en 
dergelijke is gewenst.  

 
Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Nee Nee  Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Havenkwartier 

 

Adres: Havenstraat 71 
1506 PK  Zaandam 

Eigenaar pand: Gemeente 
Aantal m2: ? 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: ? 
Aantal bestuurders: ? 
Website/facebookadres: www.het-

havenkwartier.nl 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

? 

Schatting bezoekers per week: ? 

Trots op: ? 
 

Knelpunten: 
 

 Het dagelijks beheer leunt nu sterk op één persoon die gaat 
stoppen en kan niet door de nieuwe bestuursleden worden 
overgenomen. 

 Toepassen van wet- en regelgeving gaat veel tijd kosten. 
Lastig op te pakken binnen het bestuur. 

 Onzekerheid over de toekomst. Exploitatieplan nodig en 
langjarige investeringen en groot onderhoud nog niet goed 
in beeld. 

 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Beter contact met en steun van de gemeente en het Sociale 
Wijkteam. 

 Ondersteuning bij het dagelijks beheer. Een betaalde 
beheerder zou ideaal zijn. 

 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Ja  Ja 
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Bijlage ondersteuningsbehoefte per buurthuis 
 
Naam Buurthuis: Het Blok 

 

Adres: Dr. Kuyperkade 5 
1561 TD  Krommenie 

Eigenaar pand: Gemeente 
Aantal m2: ? 
Aantal vrijwilligers, ongeveer: Ca. 80 
Aantal bestuurders: ? 
Website/facebookadres: ? 
Aantal verschillende 
activiteiten: 

? 

Schatting bezoekers per 
week: 

? ca 1200 leden 

Trots op: ? 
Knelpunten: 
 

 Lastig om alles opgepakt te krijgen door vrijwilligers, bijv. 
schoonmaak. Ouders en jonge mensen aantrekken is lastig. 

 Nog niet alles op orde qua wet- en regelgeving. 

 Ruimtegebrek in het pand, maar zit niet dagelijks in de weg. 
 
 

Ondersteuningsbehoefte:  Vooral nodig dat gemeente toekomstbestendigheid en 
zekerheid rond het pand kan garanderen. 

 
 

Aandachtspunten: 
Pand beheer Beheertaken Regelgeving en vergunningen 
Ja Nee Ja 
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Bronnenlijst 

 

Gemeente Zaanstad 

Visie op het gebruik van buurthuizen 

Benchmark Buurthuizen Zaanstad 

Notitie – Bevindingen ondersteuning buurthuizen in 2016 

Excellent dossier Buurthuizen 

Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad 

Participation@work - Praatpapier 15-9-2015 

Zaankanters voor elkaar en hun omgeving – Visie op vrijwillige inzet in Zaanstad 

Perspectief op Sociale Wijkteams in 2015 

 

Overig 

Zelfbeheer in Nederland – Analyse schriftelijke enquête onder gemeenten (LSA) 

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse 

gemeenten met meer dan 70.000 inwoners – april 2013 – Samenvatting van de resultaten (LSA) 

Beheer je buurthuis – Drie jaar pionieren (LSA) 

‘We doen het nu zelf’ – Receptuur voor zelfinitiatieven in buurthuizen in zelfbeheer (Verwey Jonker 

Instituut) 

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer – Visie en uitvoeringskader (Gemeente Utrecht) 

Utrechtse buurthuizen in zelfbeheer – Een kijkje in de keuken (Stichting Ruimte voor de buurt) 

 

Deelnemers die input geleverd hebben 

 

Buurthuizen 

In mei/juni 2017 zijn de volgende buurthuizen bezocht en gesproken: 

De Lorzie, Het Brandtweer, De Doorbraak, Het Blok, De Noorddam, De Horn, De Bovenkruier, De 

Bloesem, Dirk Prins, A3, De Kwaker, De Palmboom, De Vuister, De Kolk, De Pelikaan, De Zeskanter, 

Kleurrijk, Het Havenkwartier (telefonisch interview), De Poelenburcht (telefonisch interview). 

 

Daarnaast zijn drie themasessies gehouden met diverse buurthuizen en is er een slotbijeenkomst 

geweest. 

 

Wijkmanagers 

Diverse wijkmanagers hebben een korte vragenlijst beantwoord. Aanvullend zijn twee 

groepsgesprekken gehouden, één tijdens het wijkmanagersoverleg, en aanvullend met: 

Monica Briefjes, Ruut Willems, Judith Hin, Yassmine el Ksaihi & Erik van Druenen. 

 

Ambtenaren (overig) 

Frank Jan Borst – Relatiemanager Buurthuizen DMO 

Dorien Giesberts – Projectleider senior DMO 

Ruud van Zonneveld – Makelaar onroerend goed Grondzaken DSO 

Saskia de Man – Strategisch adviseur DMO 

Lodewijk Kleijn – Strategisch adviseur DMO 
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Joost van Ravesteyn – Vakspecialist DMO 

Ijdwer van der Oever – Projectleider senior DMO 

Mascha Lemmers – Relatiemanager Sport DMO 

 

Wethouders 

Rita Visscher-Noordzij (Actief burgerschap en buurthuizen) 

Jeroen Olthof (Jeugd en Zorg) 

 

Sociale Wijkteams 

Diverse Sociale Wijkteams hebben een korte vragenlijst beantwoord. Daarnaast zijn de volgende 

personen gesproken: 

Marie Louise van Hall - Teamleider Sociaal Wijkteam Wormerveer 

Karin de Vries - Coördinator Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan  

Doortje Schroevers - Projectleider Sociaal wijkteam Rosmolenwijk 

Wendy Jansen - Teamleider Sociaal Wijkteam Krommenie 

Linda Ottens – Teamleider Sociaal Wijkteam Zaandam Noord Kogerveld 

Laura Terbrack - Buurthuis Kleurrijk 

 

Extern 

Akkelien Canrinus – Zaankanters voor Elkaar 

Pieter van der Werff, Wim Weide en David Gelok - Parteon 

Thijs van Mierlo – LSA 

Maaike Bouma – gemeente Den Haag 

Maarten Askamp - Stichting Maatvast 




