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Aanleiding

• De formele Zorg in de wijk (o.a. hulp bij huishouden) 
verschraalt meer en meer, door bezuinigingen

• De formele Welzijn is al wat langer schraal in ZO

• De VRAAG naar Welzijn en Zorg wordt er niet 
minder op

• 3D-kanteling gaat over Zorg & Participatie & Jeugd

• De wijkeconomie kan een stevige IMPULS gebruiken

• We hebben in ZO al 2 jaar geoefend met 
‘kwartiermaken’ in SAMENredzaamheid: 

“We redden het samen, in gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid, en maken ruimte voor anders zijn EN voor 
anders organiseren”  



What’s in a name?

Onderscheid ’formeel’ en ‘informeel’ e.a.

onduidelijk EN arbitrair:

• Betaald <-> onbetaald?

• Profess. ‘van buitenaf’ <->buurtprof. ‘van 
binnen uit’, ‘van onder op’, nabij?

• Gecontracteerd, gesubsidieerd, gesponsord? 





De 1e groep reizigers op weg (april 2014)…

Inmiddels 3e lichting van start, plus 4e en 5e gevraagd



STARTpunt voor de reis:

=> RADICAAL vraaggestuurd!

De vragen en behoeften die bij (ieder van) ONS 
als bewoners/lotgenoten leven, met een focus 
op WELZIJN en ZORG:

1. Onderzoeken: waarvoor kunnen WE 
terecht bij elkaar, wat speelt er echt

2. En wat laten WE bij, of leiden we door naar 
de formele zorg, maar dan net even 
anders…. 



De training: 6 DAGEN, 6 THEMA’s

• Onze ROOTS 

• Empowerment, grenzen en wensen

• Leiderschap & Wederkerigheid

• Kwaliteit van de verbinding

• De politieke dimensies van Zorg en Welzijn 

• De blik naar buiten: bruggen bouwen!



SLIM SAMENredzaam = 
“Wij zijn de dragers van elkaars 

problemen EN van elkaars 
oplossingen!”



Filmpje Verkenning Hulp bij 
Huishouden Gaasperdam (jan. 2015)



Filmpje Anand Joti: de eindgebruikers aan 
het roer, met dialoogsessies (nov 2015)

• https://vimeo.com/143726107

https://vimeo.com/143726107


Voorbeeld: woongroep Anand Joti (1)
in collectief keukentafelgesprek

• 10 mensen met een Zorgvraag: Hulp bij 
Huishouden

• Dat kost de gemeente > 35.000 Euro, te 
betalen aan Cordaan en Amstelring

• Cordaan en Amstelring zorgen NU voor de 
hulp: met 10 (!) verschillende helpers ….

-> “Hoe zou het zijn om STRAKS middels PGBs
die hulp SAMEN, en dichterbij, te organiseren 

via de BUURTcoop?”



Voorbeeld: woongroep Anand Joti (2)

• 5 bewoners met een Zorgvraag: dagopvang 
nodig (dementerend) 

-> “Hoe zou het zijn om de dagopvang intern 
ook voor de BUURT te organiseren?”

Het gebeurt al, i.s.m. SW-SL!



De BUURTCoöperatie SAMENredzaam
als ‘Community’ sluit aan op de 
structurele vragen in de buurt:
• Hulp bij Huishouden, klussen in huis en/of tuin
• Maaltijdenservice, was- en strijkservice
• Steunkousen en prikken

• Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
• Hulp bij gescheiden afval inzameling

• Opvang dementerende ouderen 
• Vervoer van en naar dokter, ziekenhuis, kerk, kapper of maatschappelijke activiteiten
• Tijdelijke logeerfaciliteit/hospice/zorghotel

• Hulp bij huiswerk, leren lezen etc
• Etc.

‘Bijvangst’:
• Vervoer delen, gereedschap delen etc
• Collectieve inkoop/aanbesteding (van zonnepanelen, zonneboilers etc) 
• Gezamenlijk groenbeheer, samen voedsel verbouwen 
• BuurtApp (bv Nextdoor.nl) etc

http://www.nestdoor.nl




Voorlopig voorstel (stand 5/2/2016):
Wie kunnen lid worden?

• Buurtbewoners die hulp vragen
• Buurtbewoners die hulp kunnen bieden op vraag
• Gemeente 
• Maatschappelijke organisaties, ‘formeel’ en ‘informeel’
• Bedrijven en ZZPers
• Principe: ‘One member One Vote’
• Nog uit te werken: optimale gebiedsgrootte; start in Gaasperdam/Driemond, 

wel zo dichtbij als mogelijk en gewenst ‘matchen’

Kosten voor bewoners/aanbieders: 7,50 Euro per maand 
(nog uitwerken: en hoe duur voor hulpvragers? En voor organisaties?)

= Inclusief maandelijkse netwerkmaaltijd + drankje
Op 1e woensdag in de maand, van half 6 tot half 8

1e half jaar PROEFlidmaatschap voor 15 Euro in totaal; 
maar dan wel bijdrage aan maaltijd + drankje van 5 Euro per keer

p.m.: slapend lidmaatschap? 



Hoe kun je lid worden?
->Kennismakingsbijeenkomst SAMENredzaam
van 1,5 uur, voorafgaand aan maandelijkse 
netwerkbijeenkomst (van 16-17.30 uur):

• Wie zijn wij, waar staan wij voor
• Wie/wat zoeken wij
• Wat hebben we jou te bieden 
• Wat vragen we van jou (van jou als org.)
• Wat kost het
• Wat levert het op
• Vervolg afspraak voor intake en (sociaal) contract, steeds 

voor 1 jaar; daarbij bepaalt de vraag het aanbod, dat wat 
nodig is



Naar een nieuwe (‘disruptief-
constructieve’) vergoedingencultuur (1)

1. 20 uur per maand (of meer, bv 50 uur, indien experiment 
Basisinkomen wordt gehonoreerd) ‘gratis’ inzet ‘intern’ voor 
duurzame ontwikkeling & beheer van de coöperatie (Incl. 
website, telefoondienst, ‘matching’ van aanbod en aanbieder 
aan vraag en vrager, ruimte schoonhouden, 
maaltijdverzorging voor netwerkbijeenkomst)

2. Daar bovenop extra inzet ‘extern’, gratis of a 15 (tot 35) Euro 
bruto per uur, met een maximum van 120 uur per maand

3. Aanvullend aan 1. of 2. kan met SAMSAMpunten (LETS-
ruilsysteem) zowel hulp worden verkregen als hulp worden 
geboden (max 3000 punten per jaar, vergelijkbaar met 3000 
Euro = 250 per maand = 15 tot 25 uur)



Naar een nieuwe, ‘disruptief-
constructieve’ vergoedingencultuur (2)

4. Instroom mogelijk voor zowel mensen uit bijstand, met WAO, 
NUGgers Wajong of WW-uitkering als voor ZZP-ers (‘eer de 
diversiteit’) 

5. Experiment met basis inkomen of lichtere vorm: 
scharrelondernemerschap; met in 1e jaar ruimte voor 20 
mensen; 2e jaar 40, 3e jaar 60). 

6. Financiering van scholing (o.a. training SAMENredzaam en 
tafelsessies) wordt nog nader uitgewerkt, alsook contracten, 
verzekering, VOG (wel of niet), pensioenvoorziening, en 
fysieke ruimte

7. Streven is dat SAMSAMpunten ook bij een aantal winkels en 
de woningcorporatie ingewisseld worden voor producten 
en/of diensten



Tot slot

De eventuele Winst die op jaarbasis 
door de Coöperatie gemaakt wordt, 
komt ten goede aan 

‘de VOUCHERpot’ 

voor vernieuwende maatschappelijke 
initiatieven in de buurt!  



RANDvoorwaarden voor 
BUURTcoöp SAMENredzaam

*Tijd (3 jaar)
*Samenspel tussen partners
* Experimenteerruimte
* Financiele middelen voor opstarten/leren en delen

http://www.samenredzaam,nu


PROGRAMMA 21/3:
CONTOUREN van BUURTCOOP 

SAMENredzaam
(Dagvoorzitter: Marion Ubbergen)

LUNCH en Talentenmarkt
• Intro: Er OP of er OVER? De GEEST van de Coop en ‘de geboorte drempel’ (Anne Stijkel)
• Leren van de ECA (Annet van Hoorn)
• Leren van het buitengebied (Diny Ceelen)
• Een virtuele interactieve site als middel voor verbindend communiceren met duurzame 

sociale kaart (vindbaarheid, actualiteit, gelijkwaardigheid, wederkerigheid)

WORKSHOPS

OPHALEN & OPSCHALEN

REFLECTIE, van ….

BORREL



VOORBEELDEN van sites

I lovezuidoost

http://www.ilovezuidoost.nl


VOORBEELDEN van sites

hallo ijburg

http://www.halloijburg.nl


VOORBEELDEN van sites

http://www.buurtbalie.nl

http://www.buurtbalie.nl


Ideeen voor Workshops

• Samenwerkende netwerken: ‘let’s go exponential!’
• Rol van Corpo’s en winkels in Coop
• Kansen voor ZZPers
• Innovaties door “groepen eindgebruikers aan het 

roer”
• Woongroepen leren van elkaar
• Leren van E-coops elders
• Nieuwe samenwerkingsvormen met formele 

partners
• Werken aan basisWaarden voor de cooperatieleden
• …



p.m.

• 8 maart Community Care MaDi

• Beeld bij SAMENredzaam op basis van een 
aantal trefwoorden: “roept u maar…”

• 9 feb ZO-besluit over SAMENredzaam als vb. 
in “Ruimte voor maatschappelijk initiatief”

• EFRO-subsidie: ‘groeiplaatsen’ en 
‘matchmaking’, (+ ism AHTI en NUG-gers)



Nog wat na-branders….

• http://www.radio1.nl/item/342217-Ghanese vrouwen 
gaan ondernemen uit wanhoop.html

• https://www.youtube.com/watch?v=8ZoI0C1mPek

• https://www.youtube.com/watch?v=nmMhCxo4u1w

• https://www.youtube.com/watch?v=H5JK7fM290w

https://www.youtube.com/watch?v=8ZoI0C1mPek
https://www.youtube.com/watch?v=nmMhCxo4u1w
https://www.youtube.com/watch?v=H5JK7fM290w

