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Buurtteam en bewoners slaan handen ineen 

Horen, zien & samenwerken
STELLING

HOE KUN JE ALS BUURTTEAM OPTIMAAL 

GEBRUIKMAKEN VAN DE KRACHT IN EEN 

WIJK? WAAR VIND JE ZE EIGENLIJK, DIE 

ACTIEVE BUURTBEWONERS? EN WAT MAG 

JE WEL EN NIET VAN ZE VERWACHTEN?  

Buurtteammedewerker Annemieke van Steenis 
(32): ‘Burenhulp is voor beide partijen een ver-
rijking en om daar als buurtteam niets mee te 
doen, is een gemiste kans.  Het is een nieuwe 
manier van werken die mooie resultaten ople-
vert. Maar het is niet altijd eenvoudig’.
door Annet Reusink 

Een van de ambities van de buurtteams is de kracht en 
betrokkenheid van burgers vergroten. Dat betekende niet 
alleen een verandering voor inwoners van Utrecht met een 
hulpvraag, maar ook voor de professionals. Buurtteammede-
werker Annemieke van Steenis maakte de ommezwaai van 
dicht bij mee. Annemieke werkt bij buurtteam Leidsche Rijn 
en deed onlangs onderzoek naar de samenwerking tussen 
buurtteammedewerkers en buurtbewoners. ‘Vroeger keken 
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‘Op een dag liep ik langs een tuin waar een 
grote, zwaar verwaarloosde boom stond. Ik 
knoopte een praatje aan met de buurvrouw, 
die me vertelde dat ze zich al heel lang liep te 
ergeren aan die boom. Ik besloot aan te bellen. 
In het huis met de verwaarloosde tuin woonde 
een oude man die slecht ter been was. Geld om 
de boom te laten snoeien had hij niet, maar hij 
vond het prima als iemand ’t gratis deed. Nu 
heb ik in de wijk toevallig een klant die vroeger 
hovenier was. Ik ben daar even langsgegaan en 
hij wilde die boom best snoeien. Daar is een heel 
leuk contact uit ontstaan. De voormalig hovenier 
– die ook best een beetje aanspraak kon gebrui-
ken – ging vanaf dat moment regelmatig bij de 
oude man op de koffie. Zo breng ik zelf men-
sen uit mijn caseload met elkaar in contact. We 
hebben ook een project opgezet: Buren voor de 
buurt. In de wijk heb ik drie vrijwilligers gevon-
den die dit project inmiddels zelfstandig runnen. 
Ze koppelen buurtbewoners aan elkaar voor 

kleine klusjes op basis van wederkerigheid. Het 
enige wat ik nog doe, is klanten aanleveren en 
af en toe bij een vergadering binnenlopen om te 
kijken of alles naar wens verloopt.’
‘Deze manier van werken levert mij uiteindelijk 
minder werk op, maar belangrijker nog: een wijk 
waarin mensen naar elkaar omkijken. Om dat 
te bereiken, moet je als buurtteammedewerker 
wel behoorlijk investeren. Ik loop nu vijf jaar 
rond in deze buurt en begin nu pas een beetje 
te vruchten te plukken van mijn inzet. Logisch. 
Mensen moeten je eerst vertrouwen voordat ze 
ingaan op jouw vraag om een buurtbewoner een 
handje te helpen. Om dat vertrouwen te winnen, 
is het nodig om zichtbaar te zijn in de wijk. Als ik 
naar klanten ga, pak ik nooit de auto. Ik ga altijd 
lopend; onderweg maak ik praatjes. Ook heb ik 
in de buurthuizen spreekuren opgezet, ik kom 
geregeld bij de voedselbank en spreek mensen 
aan in het winkelcentrum. Zo heb ik echt mijn 
vindplaatsen. Iedereen in de buurt kent me.’ 

‘Iedereen in de buurt kent me’ 
Meindert de Groot (50), buurtteammedewerker bij Buurtteam Overvecht.
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we voornamelijk  naar het individu of naar het gezin bij het 
oppakken van een hulpvraag, vertelt ze. ‘Nu hebben we ook 
oog voor omgeving waarin onze klanten leven. We onder-
zoeken of daarin mensen of mogelijkheden zijn om iemand 
verder te helpen.’ 

Voor Annemieke was het wel even wennen, deze nieuwe 
manier van werken. ‘Ik vond het in het begin heel moeilijk 
om mensen te vragen of ze iets voor een ander wilden doen’, 
vertelt ze. ‘Bij mij was daar lef voor nodig. Het gewoon doén. 
Wat daarbij hielp, is dat ik met eigen ogen zag wat burenhulp 
voor beide partijen kan betekenen en wat de kracht is van 
vrijwilligerswerk: Iets doen voor een ander geeft betekenis 
aan het leven.’ 

Bang voor de keerzijde
Hoewel Annemieke zich de nieuwe manier van werken eigen 
heeft gemaakt – ‘ik doe dingen die ik twee jaar geleden nooit 
gedurfd had’ – ziet ze ook een keerzijde. ‘Het kan immers 
ook verkeerd uitpakken’. Ik herinner me nog goed dat we een 
klant aan een buurtbewoner koppelden. De mannen hebben 
het samen op een drinken gezet en dat is helemaal uit de 
hand gelopen. En het is ook weleens voorgekomen dat een 
‘behulpzame’ buurtbewoner spullen gejat heeft bij een van 
onze klanten. Als je zoiets meemaakt, bedenk je je twee keer 
voordat je wéér mensen aan elkaar koppelt. Wie is er verant-
woordelijk als het misgaat? Is er een risico? ‘

Mooie resultaten
Ondanks eventuele risico’s is Annemieke enthousiast over de 
nieuwe manier van werken. ‘Burenhulp is voor beide partijen 
een verrijking. Om daar als buurtteam niets mee te doen, zie 
ik als een gemiste kans. Want meestal gaat het wél goed, en 
dan levert het zulke mooie resultaten op. Neem nu een van 
mijn klanten, een man die naar de voedselbank gaat. Vlakbij 
hem woont een andere klant van me: een vrouw die slecht 
ter been is. Zij is eveneens aangewezen op de voedselbank. 
Op een dag heb ik de man gevraagd of hij misschien ook een 
voedselpakket bij deze vrouw wil langsbrengen. Dat vond hij 
prima en zo ontstond er een heel leuke vriendschap. Hij komt 
nu iedere week bij haar thuis. Samen pakken ze de pakketten 
uit en soms ruilen ze producten. De vrouw geniet enorm van 
deze bezoekjes en de man vindt het ook leuk. Iedereen blij!’ 

Martin Kind (69), woont in de wijk Lunetten en is 
mede-initiatiefnemer van de klussendienst van 
Lunetten Wil Wel. 

Een paar jaar geleden zijn in zorg en welzijn 
grondige veranderingen doorgevoerd. Mensen 
moesten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en 
veel meer zelf doen. Oei, dachten wij toen. Als we 
willen dat mensen in onze wijk nog een beetje leuk 
oud worden, zullen we zelf een bijdrage moeten 
leveren. Gelukkig had ik daar op dat moment ook 
tijd voor; ik was net met pensioen. Om tegemoet 
te komen aan vragen en behoeftes bij buurtbe-
woners is Lunetten Wil Wel opgericht. We orga-
niseren leuke en zinvolle activiteiten in de wijk en 
hebben ook een klussendienst: De helpende hand. 
Daarin brengen we bewoners met een hulpvraag 
in contact met buurtbewoners die graag iets willen 
doen voor een ander. Dat kan van alles zijn: kar-
weitjes in en om huis, een stukje wandelen of een 
bezoekje op z’n tijd.’

‘Inmiddels hebben we een behoorlijk vrijwilligers-
bestand. Deze mensen koppelen wij aan buurt-
bewoners met een hulpvraag. Daarbij werken 
we heel plezierig samen met het buurtteam. De 
medewerkers weten ons te vinden met klanten die 
mogelijk baat hebben bij ons aanbod. Andersom 
vervult Lunetten Wil Wel ook een signalerings-
functie. Als wij problemen tegenkomen die ons 
aanbod overstijgen, verwijzen wij mensen door 
naar het Buurtteam. Bij geval van twijfel kunnen 
we ook afstemmen met het Buurtteam: zetten we 
hier een vrijwilliger in of heeft deze persoon pro-
fessionele hulp nodig? Ik noem Lunetten weleens 
een dorp in de stad. Hoewel er 11.000 mensen in 
de wijk wonen, is het een tamelijk afgebakende 
gemeenschap, gelegen tussen rondwegen van 
Utrecht. Met Lunetten Wil Wel hebben we dat 
dorpsgevoel versterkt.’

‘We weten elkaar te vinden’

Sociale media als hulpmiddel
In dit geval was het Annemieke zelf die haar klanten met 
elkaar in contact bracht, maar het liefste wil ze dat mensen 
elkaar zonder haar tussenkomst vinden. Ze probeert haar 
klanten zo veel mogelijk te stimuleren om in actie te komen. 
Dat is niet altijd eenvoudig. Niet altijd sluit het aanbod aan bij 
wat de klant wil en kan. Het is soms echt zoeken.  ‘Want niet 
iedereen is te porren voor een koffieochtend in het buurthuis 
om op die manier nieuwe mensen te leren kennen. Gelukkig 
zijn er vandaag de dag meer mogelijkheden om contacten op 
te doen. Dat helpt ons enorm. In veel wijken maken buurtbe-

woners gebruik van sociale media om vraag en aanbod van 
middelen en diensten met elkaar uit te wisselen. Initiatieven 
zoals Wijkconnect, Handjehelpen en Nextdoor vervullen 
hierin eveneens een belangrijke rol. 

Dilemma’s 
Hoewel het nog per wijk verschilt, werken buurtteams samen 
met sociaal makelaars. ‘Zij kennen de buurt goed’, vertelt 
Annemieke. ‘Deze kennis helpt ons om klanten in contact 
brengen met initiatieven en actieve buurtbewoners. Daarbij 
moet ik wel zeggen dat het aanbod per wijk behoorlijk vari-
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eert. In de ene wijk is het informele netwerk veel krachtiger 
dan in de andere. Bovendien moet je altijd in de gaten hou-
den of zo’n netwerk de hulpvraag kan dragen.’ Annemieke 
benadrukt dat niet alle klanten ‘geschikt’ zijn om te koppelen. 
Er blijft professionele hulp nodig. ‘Bij klanten die problemen 
hebben op meerdere terreinen vind ik het lastig om buurt-
bewoners of vrijwilligers in te zetten’, zegt ze. ‘Dat geldt ook 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Iemand 
die heel erg labiel is, draag ik minder makkelijk  over aan het 
informele netwerk. Aan de andere kant kun je ook zeggen: 
juist mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben er 
baat bij om wat meer opgenomen te worden in de wijk. Maar 
ík ervaar dilemma’s in het al dan niet koppelen van deze doel-
groep aan het netwerk in de buurt. Overleg met de klant en 
met mijn collega’s kan helpen bij het nemen van een besluit 
hierover.’

Oog voor wat er leeft 
Als het gaat om vrijwilligerswerk staat Nederland al jaren met 
stip op 1: in geen enkel ander Europees land zetten zoveel 
mensen zich onbetaald in voor een ander. Kun je het dan als 
buurtteam eigenlijk nog wel maken om mensen te benaderen 
met de vraag of ze een handje willen helpen? Annemieke: ‘Ja 
hoor, ik vind van wel. We hebben het hier niet over georgani-
seerd vrijwilligerswerk, maar over kleine hand- en spandien-
sten die mensen in hun eigen wijk voor elkaar verrichten. Veel 
mensen vinden het fijn om iets voor een ander te doen en 
je creëert bovendien een gevoel van samenhorigheid in de 
wijk.’ Hoe mooi burenhulp ook kan uitpakken; het is Anne-
miekes ervaring dat je het niet kunt afdwingen. ‘Een avondje 
organiseren met als thema Hoe maak u zichzelf nuttig in de 
wijk? heeft weinig zin’, vertelt ze. ‘Het werkt veel beter om aan 
te sluiten bij bestaande kwaliteit binnen een buurt. Dat bete-
kent vooral dat je oog moet hebben voor wat er leeft onder 
de mensen.

In Toeval bestaat niet staan voorbeelden 
van een succesvolle samenwerking van 
wijkteams met actieve burgers en/of 
burgerinitiatieven. Welke factoren hebben 
hieraan bijgedragen? 

Auteurs: A. van den Bosch en S. ten Houte 
de Lange
Uitgever: Movisie (2016) 

Meer lezen over integrale samen
werking in de buurt? 

Met de bundel Kwesties en keuzen in 
wijkgericht werken delen de Werkplaatsen 
Sociaal Domein kwesties die zich bij 
wijkgericht werken voordoen. Welke lessen 
kunnen we hieruit leren? 

Auteurs: E. Jansen, A. Sprinkhuizen,  
L. Veldboer, L. Verharen en V. de Waal
Uitgever: Movisie (2017) 

Movisie publiceerde een beknopte versie 
van het artikel Burgerbetrokkenheid. Hoe 
benutten sociale teams hun kennis, kunde 
en inzet? 

Auteur: K. Sok
Uitgever: Maatwerk, nr. 3, p. 14-16 (2016) 

Kennisplatform Sociaal Utrecht publiceerde 
een praktijkgericht onderzoek Hoe werkt 
dat samen?. De  samenwerking tussen 
professionals en vrijwilligers wordt bekeken 
vanuit verschillende perspectieven.

Auteur: Therese Suidman
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