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“Mensen hebben wel degelijk de behoefte
om anderen in de wijk te kennen”



Zo kan het ook

Hulp nodig? Vraag je buurman!
Zo kan het ook…
Nieuwe vormen van burencontact en burenhulp
Een lampje inschroeven, boodschappen doen of de administratie bijwerken. Voor veel mensen zijn het doodgewone bezigheden. Voor mensen
met een handicap of ziekte is het echter niet zo vanzelfsprekend. Dankzij de hulp van vrijwilligers blijven zij gemakkelijker thuis wonen. Ook
mantelzorgers hebben voordeel bij de inzet van vrijwilligers; de extra
inzet ontlast hen immers. Het Landelijk Steunpunt Vrijwillige Thuishulp
(LSVT) ondersteunt organisaties bij een goede opzet en uitvoering van
vrijwillige thuishulp. De organisatie onderzocht acht burenhulpprojecten
en geeft tips en adviezen bij het opstarten of verbeteren van een burenhulpproject. Zo wil het LSVT extra aandacht creëren voor deze vorm van
vrijwilligersprojecten.

Sociale wezens
Hoe zorg je dat mensen uit de directe omgeving elkaar bijstaan? Steeds
meer organisaties en overheden houden zich bezig met deze vraag. Zo
gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervan uit dat mensen die hulp of zorg nodig hebben, eerst in de eigen omgeving kijken voor
ze aankloppen bij professionele organisaties. Maar mensen zijn individualistisch en drukbezet. En familie en vrienden wonen vaak niet in dezelfde stad. Het valt daardoor niet mee elkaar goed in het oog te houden.
Ondertussen komen wel steeds meer mensen met ondersteuningsvragen.
En zijn de aanwezige mantelzorgers vaak overbelast. Het gevolg: een
stijgende vraag naar hulp in de directe omgeving, terwijl het aanbod niet
toeneemt. Hoe zorgen we dat die o zo nodige hulp er komt? Op meerdere
plaatsen zijn initiatieven ontstaan om aan de hulpvraag te voldoen. Laat u
inspireren door deze voorbeelden. En zoals de projectleider van Tijd voor
Elkaar stelt: “We veronderstelden dat mensen geen behoefte hebben aan
contact in de wijk. Dat vindt men alleen maar lastig. Maar dat is niet zo.
Mensen hebben wel degelijk de behoefte om anderen in de wijk te kennen. Dat zit in onze genen, we zijn sociale wezens.”
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Een kerngroep van vier mensen runt het project.
De organisatie is begonnen met een eenmalige
startsubsidie. In oktober 2007 had het project
tweehonderd deelnemers en per jaar verleent het
ongeveer zestienhonderd diensten
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Van Tante Kwebbel tot SamSam: acht praktijkvoorbeelden
Op verzoek van het LSVT is in het najaar van 2007 informatie en materiaal
over de projecten verzameld en verwerkt. Dit bestaat uit interviews met de
verschillende projectleiders, aangevuld met schriftelijk materiaal. De onderzochte projecten zijn een aanvulling, maar geen vervanging van andere
vormen van burencontact en burenhulp. De meeste draaien op tijdelijke
subsidies of bijdragen van gemeenten, fondsen, welzijnsinstellingen of
woningcorporaties. Dit betekent dat een aantal projecten afhankelijk is van
de inzet van professionele ondersteuning. De professionals brengen vraag
en aanbod bij elkaar en regelen de communicatie tussen de deelnemers
en de pers. De burenhulp zelf wordt door vrijwilligers gedaan. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat de vrijwilligers alle werkzaamheden gaan doen. De
projecten zitten nog in de pioniers- en ontwikkelfase. Het gaat om nieuwe
initiatieven, die nog niet altijd hun waarde hebben bewezen. Wel kunnen
we al iets zeggen over de sterke en minder sterke kanten van de gekozen
benaderingswijze.
Lets, Nijmegen
‘Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor hem, hij doet iets voor haar en zij doet iets
voor mij.’ Dat is de basis van het Local Exchange Trading System, oftewel Lets. Dit
lokale ruilhandelsysteem, waarbij alles om ruilen draait, was tot voor kort vooral in
Engeland bekend. Het ruilen gebeurt niet tussen twee mensen, maar in een groep.
En mensen betalen niet met geld, maar met zonnetjes: zelfgevormde eenheden.
De diensten die mensen voor anderen doen, zijn heel divers: tuinieren, kleding
verstellen, reparaties uitvoeren, (bij)lesgeven of oppassen. Een centrale administratie houdt alle ruilhandel bij en de balans tussen vraag en aanbod in evenwicht.
Als iemand alleen maar diensten afneemt en niets voor anderen terugdoet, wijst
de organisatie hem daarop. Bovendien moeten deelnemers zich minimaal vier uur
per jaar beschikbaar stellen om zonnetjes te verdienen voor de club. Anders kan de
organisatie niet blijven bestaan. Iets terug doen is een voorwaarde voor deelname
aan Lets. Als iemand geholpen is met bijvoorbeeld het ophangen van een lamp,
hoeft de vrager niet persé iets terug te doen voor deze persoon. Hij of zij helpt
iemand anders met bijvoorbeeld het invullen van het belastingformulier. De organisatie verwacht dat mensen zelf actie ondernemen om personen te vinden die hulp
nodig hebben. Zij maken daarbij gebruik van de bemiddeling van een begeleider.
Het project draait in Nijmegen en omgeving. Lets bestaat uit vrijwilligers. Een
kerngroep van vier mensen runt het project. De organisatie is begonnen met een
eenmalige startsubsidie. In oktober 2007 had het project tweehonderd deelnemers
en per jaar verleent het ongeveer zestienhonderd diensten. De sterke kant van Lets
is dat het uitgaat van wederkerigheid: iedereen kan iets voor een ander doen. Dat
is tegelijkertijd de kwetsbare kant van Lets. Want voor een aantal mensen werpt die
wederkerigheid juist een drempel op.

7



Zo kan het ook

Tijd voor Elkaar, Utrecht
Een computersysteem koppelt vraag en aanbod. Tijd voor Elkaar fungeert als
een soort marktplaats van diensten op buurtniveau. Een sociaal makelaar zorgt
eventueel voor verdere bemiddeling. Dat kan zowel telefonisch, per e-mail of
persoonlijk. Eerst werkte men met ruileenheden in de vorm van ‘roosjes’, maar
toen bleek dat de verplichte wederkerigheid drempels opwierp, zijn deze afgeschaft.
Het zijn nu gratis diensten en de ontvangers zijn niet verplicht iets terug te doen.
Wel stimuleert Tijd voor Elkaar de vragers iets aan te bieden. Het gaat om uiteenlopende diensten zoals de hond uitlaten, helpen in een verzorgingshuis en taalles
of pianoles geven. Maar ook sociale activiteiten zoals samen de stad in gaan. De organisatie faciliteert de bemiddeling door vraag en aanbod bijeen te brengen in één
digitaal systeem. Vervolgens gaat de organisatie er primair vanuit dat de mensen
zelf contact met elkaar zoeken. Alleen op verzoek bemiddelt de organisatie. Ze benaderen de deelnemers niet als probleemdragers, maar gaan ervan uit dat iedereen
mogelijkheden in zich heeft. Tijd voor Elkaar bevordert de sociale cohesie, wat voor
veel mensen emotioneel belangrijk is. Het project functioneert op wijkniveau en
werkt samen met onder andere huisartsen, psychiatrische instellingen in de wijk en
maatschappelijk werk. Zij verwijzen mensen door. Het is gestart als pilot en kreeg
toen geld uit fondsen. Nu krijgen ze subsidie van de gemeente. De organisatie
had in oktober 2007, twee jaar na de start, 189 bemiddelingen tot stand gebracht.
Het aantal geslaagde koppelingen lag op 84. Een pre van Tijd voor Elkaar is dat
iedereen zich kan aanmelden. En dat het uitgaat van de zelfredzaamheid van de
hulpvrager en de hulpbieder bij het maken van onderlinge afspraken.

Bemiddelpunt, Drenthe
Bemiddelpunt startte in maart 2007. Gebruikers zetten hun vraag of aanbod op
internet, zowel individuele personen als organisaties. De medewerkers van deze
organisatie maken vervolgens individueel gebruik van Bemiddelpunt. De mensen
bepalen zelf of ze voor de diensten betalen. Ontvangers van diensten zijn niet
verplicht tot het leveren van wederdiensten. Het project maakt onderscheid in diensten. Zo ondersteun je bij het huishouden, de zorg van de kinderen of het ondernemen van activiteiten. Andere diensten zijn het opbouwen van een sociaal netwerk
of de zorg voor jezelf en anderen. Ook Bemiddelpunt gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In principe vindt er geen bemiddeling plaats: vragers
en bieders moeten zelf met elkaar in contact treden en tot afspraken komen. Maar
als zij betrokken zijn bij een organisatie die aan Bemiddelpunt meedoet, kunnen zij
natuurlijk wel vragen of deze wil helpen.
Bemiddelpunt Drenthe is een particuliere organisatie die bestaat uit vier beroepskrachten. In de aanloopfase investeren zij nog veel uit eigen middelen. Daarom
zoeken ze samenwerking met twee mogelijke partners om de basis te verstevigen.
Bemiddelpunt wil een landelijke dekking krijgen en wijkgericht werken. Momenteel
telt het project ruim vierhonderd leden. De verwachting is dat dit zal stijgen. Een
sterk punt van Bemiddelpunt is dat het uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid
van de deelnemers. Een knelpunt is dat het een groot werkgebied bestrijkt en het
soms moeilijk is vraag en aanbod in de nabijheid van elkaar te matchen.
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In oktober 2007 telde Tante Kwebbel
350 deelnemers en ontving ongeveer
drie hulpvragen per week
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SamSam, voor elkaar, Steenwijk
SamSam, voor elkaar is een bemiddelingsbedrijf voor persoonlijke dienstverlening. Zowel hulpvragers als hulpbieders melden zich aan. Ze mikken niet op
institutionele hulp- of zorgaanbieders. Wel zijn eenmansbedrijven aangesloten,
zoals zelfstandig werkende verpleegkundigen. SamSam bemiddelt vooral tussen
individuele vragers en bieders en richt zich met name op kwetsbare groepen, zoals
ouderen. Hulpvragers melden zich aan via de telefoon, hulpbieders kunnen terecht
op een website. Medewerkers van een callcenter brengen de matches tot stand. Dat
wil zeggen: het callcenter legt eerst een potentiële aanbieder aan de vrager voor.
Als de vrager zich vindt in het profiel, geeft het callcenter de adresgegevens van de
aanbieder door. De vragers nemen zelf de eerste stap door contact op te nemen,
eventueel met bemiddeling van het callcenter. Een match kost twintig euro voor
de vrager of veertig euro als het callcenter bemiddelt. Mensen beslissen zelf of ze
willen betalen voor de diensten. Als vragers en bieders het eerste contact hebben
gelegd, verliest SamSam het zicht op het vervolg. De geboden hulp is eenmalig of
repeterend. Wie gebruik maakt van een dienst, is niet verplicht iets terug te doen.
Wederkerigheid is dus niet aan de orde.
SamSam werkt landelijk, maar probeert zoveel mogelijk matches tot stand te
brengen tussen mensen die dicht bij elkaar wonen. De organisatie bestaat uit een
coördinator en vier medewerkers van het callcenter. SamSam maakt deel uit van De
WoonZorg Centrale BV. De centrale en het Nationaal Fonds Ouderenhulp financieren het project. Inkomsten komen daarnaast uit de matches en bemiddeling.

Tante Kwebbel, Rotterdam
Vooral ouderen maken gebruik van de diensten van Tante Kwebbel, zoals de stoep
vegen, gereedschap uitlenen, ramen lappen, ADSL instellen, een kastje ophangen
en koffie drinken. Vragers en aanbieders melden zich aan via een inschrijfkaart of
op een website. Die site registreert de gebruikers en promoot het project. Het matchen vindt plaats door middel van een telefoonsysteem (ASK), dat speciaal hiervoor
ontwikkeld is. Met als voordeel dat de meeste mensen altijd een telefoon bij zich
hebben. Diensten zijn gratis en wederkerigheid speelt geen rol. Mensen bellen met
een vraag en vervolgens zoekt het systeem naar potentiële bieders en belt deze.
Het systeem kijkt niet of mensen bij elkaar passen, het maakt alleen onderscheid
tussen technische en niet-technische klussen. Bij een match brengt het telefoonsysteem vrager en aanbieder met elkaar in contact. Zij kunnen vervolgens zelf verdere
afspraken maken. Tante Kwebbel draait in de deelgemeenten Kralingen en Crooswijk en valt onder de welzijnsinstelling CVD. Thuiszorg Rotterdam en Almende, de
ict-organisatie, die verantwoordelijk is voor het telefoonsysteem (ASK), werken in
dit project samen. De deelgemeenten, welzijnsinstelling en de thuiszorg financieren
het. De organisatie bestaat uit beroepskrachten. Komend jaar wil de organisatie samenwerken met woningbouwcorporaties. In oktober 2007 telde Tante Kwebbel 350
deelnemers en ontving ongeveer drie hulpvragen per week. Een voordeel van Tante
Kwebbel is dat de telefoon voor iedereen toegankelijk is. Nadeel is dat het systeem
veel tussentijdse afvallers kent.
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Lijmpot, Zuidwest Friesland
Een Lijmpot is een lokaal netwerk van allerlei organisaties die in een plaats actief
zijn. Het project is gestart in het kader van een Wmo-pilot in acht gemeenten in
Zuidwest Friesland. Hulpbieders zijn in eerste instantie organisaties, in tweede
instantie wil men zich ook richten op individuele burgers. Er wordt geen gebruik
gemaakt van een website of speciaal telefoonsysteem. Vragers en bieders melden
zich persoonlijk bij Lijmpot aan, en daar brengt men hen met elkaar in contact.
Maar het komt ook voor dat zij zelf contact opnemen met elkaar. Of er wel of geen
betaling plaats vindt is een verantwoordelijkheid van mensen zelf. En ook hier
speelt wederkerigheid geen rol.
Lijmpot werkt vooral op dorps- en wijkniveau. De organisatie bestaat op het platteland uit vrijwilligers en in de steden uit beroepskrachten. Een projectleider houdt
het proces in gang. In het kader van de WMO-pilot wordt het gesubsidieerd door de
rijksoverheid en is werkzaam in de acht gemeenten. Bij een nieuw idee moeten alle
gemeentebesturen instemmen voordat het tot uitvoering komt. Nieuwe ideeën en
de voortgang van het project worden besproken in een gezamenlijke werkgroep Leefbaarheid. Bij Lijmpot had men nog geen cijfers over aantallen gebruikers, want toen
wij het project bezochten zat het nog in de ontwikkelingsfase. Wel was al duidelijk
dat Lijmpot een goed middel is om burgers te activeren, de vraag naar professionele
hulp te vertragen en sociale steunstructuren te versterken door de afstand tussen de
vrager en de aanbieder te verkleinen.

Burenhulpcentrale, Waddinxveen
De Burenhulpcentrale Waddinxveen werkt op dezelfde manier als Tante Kwebbel
in Rotterdam, namelijk met een speciaal telefoonsysteem. Als een vrager belt naar
de centrale gaat het systeem op zoek naar een bieder. Daardoor kunnen mensen
de burenhulpcentrale elke dag van 9 tot 21 uur benaderen met vragen, behalve op
zondag. Bij een match worden vrager en bieder met elkaar verbonden waarna zijzelf
afspraken maken. Net als bij Tante Kwebbel worden diensten gratis geboden, en
ook hier speelt wederkerigheid geen rol. De diensten variëren van boodschappen
doen tot een praatje maken. Het systeem is niet bedoeld voor structurele hulpvragen zoals wekelijks bezoek, het richt zich op korte hulpvragen: een vergeten boodschap of onverwachts hulp nodig bij de hond uitlaten. Het is mogelijk dat er via het
telefoonsysteem geen match tot stand komt. Dat kan komen doordat de hulpvraag
te ingewikkeld of te gespecialiseerd is en er eigenlijk professionele hulp nodig is.
In dat geval komt de vrager automatisch bij de helpdesk van de Burenhulpcentrale
terug. Deze zorgt er dan voor dat de vrager in contact komt met professionele hulp.
Een woningbouwcorporatie is de trekker van het project. Daarnaast zijn onder
andere het vrijwilligerswerk, het welzijnswerk en de gemeente erbij betrokken. Het
project wordt gefinancierd door de woningbouwcorporatie en de gemeente. De
ervaring leert dat het tijd kost voordat potentiële vragers bekend en vertrouwd zijn
met (vrijwilligers)diensten en daar gebruik van gaan maken. In september 2007
telde het project 341 gebruikers op een bevolkingsaantal van 1100. Mensen blijken
enthousiast en trots te zijn op de Burenhulpcentrale. Zij zijn ook alerter geworden
op mensen in hun directe omgeving en wat die nodig kunnen hebben.
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Ha buurman/Ha buurvrouw, Zwolle
Stichting Welzijn Ouderen Zwolle en de Vrijwilligerscentrale Zwolle zochten naar
mogelijkheden om persoonlijke contacten tussen buren te bevorderen. Ze hielden
een enquête, waarin buurtbewoners aangaven of ze hulpvragen hadden en of ze
iets voor anderen wilden doen. Daarnaast brachten ze vragers en aanbieders met
elkaar in contact. Het resultaat: Ha buurman/Ha buurvrouw. Deelnemers ontwikkelden gezamenlijke activiteiten, zoals het opzetten van ontmoetingsplaatsen, waar
nu allerlei buurtactiviteiten plaatsvinden. In de buurten en wijken richt het project
zich op alle bewoners. De bedoeling is dat de bewoners uiteindelijk zelf alles regelen. Deelnemers bepalen zelf of ze bemiddeling en wederkerigheid willen en of ze
betalen voor de dienst. Ha buurman/Ha buurvrouw wil bereiken dat buurtbewoners
zich actiever naar elkaar opstellen. Daarbij maakt het geen onderscheid tussen
hulpvrager en hulpbieder. Als mensen iets voor hun buren doen, ervaren ze dat niet
als vrijwilligerswerk.
Een provinciale subsidie en de gemeente financieren het project. De organisatie is
in handen van professionals van de twee projectpartners, Stichting Welzijn Ouderen en de vrijwilligerscentrale in Zwolle. In de buurten en wijken draait het project
op de inzet van bewoners. Dat is een van de sterke kanten. Aan de andere kant is
het onduidelijk of de toegenomen burencontacten ook zonder steun van Stichting
Welzijn Ouderen en de Vrijwilligerscentrale standhouden.

15

“Je gebruikt de talenten van elkaar
en heft de tekorten op.”
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Waar je op moet letten
De hulpvraag vormt de basis bij het opstarten of vernieuwen van een project. Zo vragen sommige mensen bijvoorbeeld alleen hulp aan iemand die
zij kennen en vertrouwen: een familielid, directe buur of vriend. Anderen
willen juist niet afhankelijk zijn van een naaste en leggen de vraag liever
neer bij een hulpdienst. Weer anderen stellen juist prijs op een anoniem
systeem dat je eenmalig in contact brengt met een hulpbieder. Vorm en
aanpak verschillen dus per project en zijn onder andere afhankelijk van
de gemeenschappelijke uitgangspunten, de doelgroep en het werkgebied.
Maar ook van de inzet van ict-middelen, eventuele actieve bemiddeling en
promotie. Want voor wie organiseer je de burenhulp? Voor iedereen? Hoe
bereik je hen? Wil je bijvoorbeeld dat hulpvragers voor diensten betalen?
Is er sprake van verplichte wederkerigheid? Het is belangrijk goed over de
uitgangspunten na te denken.

Doelen en doelgroepen
Hulp waar en wanneer dat nodig is. Dat is het doel van de burenhulpprojecten. Om dit te bereiken brengen organisaties hulpvragers en aanbieders met elkaar in contact of helpen hen daarbij. De projectleider van Lets
in Nijmegen merkt op: “Het doel is het leveren van vriendendiensten voor
elkaar. Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om elkaar in de
buurt te helpen, omdat veel mensen werken. Lets Nijmegen heeft het in
een wat groter verband gezocht. In een club zoek je contact met elkaar. Je
gebruikt de talenten van elkaar en heft de tekorten op.”
Een algemener doel is het bevorderen van de sociale cohesie. Mensen
dichter bij elkaar brengen, zodat ze elkaar leren kennen en gemakkelijker weten te vinden. Meerdere projecten zijn hierop gericht. Als mensen
meer aandacht aan elkaar schenken, vinden hulpvragers en hulpbieders
elkaar vanzélf. Daarbij gaat het om álle mensen.
Als mensen weten dat ze bij anderen terecht kunnen, voelen zij zich
direct geholpen. Dit is vooral prettig voor mensen die aangewezen zijn op
hulp, zoals gehandicapten, chronisch zieken en thuiswonende ouderen.
Wil je je bij een burenhulpproject speciaal richten op hen? Bij de keuze
voor een meer specifieke doelgroep kun je verschillende doelen nastreven. Bijvoorbeeld mensen werk uit handen nemen of ondersteunen bij
hun zelfredzaamheid. Het is van belang dat je hiermee expliciet rekening
houdt. Zoals bij het ontwikkelen van promotionele activiteiten. Zie ook
Communicatie, promotie en publiciteit.
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“In de praktijk blijkt dat mensen het vaak
prettig vinden om iets voor een
ander te betekenen”
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Aard van de diensten
Eenmalig of meermalig? Praktisch en/of sociaal?
Even een boodschap doen, de hond uitlaten, een klusje binnenshuis of
in de tuin. Bij de onderzochte projecten bestaat de hulp uit kortstondige
diensten en deze is praktisch van aard. De mogelijkheid bestaat dat regelmatig contact blijft bestaan. Het is bij de meeste projecten aan de mensen
zelf hoe het contact zich ontwikkelt. Het voordeel van langlopend contact is dat het niet alleen praktisch is, maar ook sociaal belangrijk. Want
vaak zijn mensen, die van hulp afhankelijk zijn, sterk geïsoleerd. Het is
belangrijk hier aandacht aan te besteden bij het promoten van het project.
Ook kun je zorgen dat het tussen een vrager en bieder klikt. Als de vrager
desondanks niet gebonden wil zijn aan dezelfde bieder, is het goed de
mogelijkheid te bieden een andere hulpbieder te kiezen. Verder kan de
hulp die mensen nodig hebben, zo intensief of ingewikkeld zijn, dat het
de doelstellingen van een burenhulpproject te boven gaat. Dit behoort dan
tot het werk van organisaties (professionele instellingen, vrijwilligersorganisaties) die daar speciaal voor zijn. Deze mensen zijn door bemiddeling
te ondervangen. Een juiste doorverwijzing zet mensen op het goede spoor.
Zie ook Matchen en bemiddelen.
Wederkerigheid
Moeten mensen die hulp ontvangen wederdiensten verlenen? Bij slechts
één van de acht projecten is dit een voorwaarde. Verplichte wederkerigheid werpt een drempel op en sluit mensen uit. En juist bij een burenhulpproject is het belangrijk dat iedereen hulp krijgt. Wederkerigheid
stimuleren is echter wel een optie. “Zou u ook zelf iets willen doen? Voor
degene door wie u geholpen bent of voor iemand anders? Het is leuk als
dat gebeurt.” In de praktijk blijkt dat mensen het vaak prettig vinden om
iets voor een ander te betekenen. Zo doen ouderen die hulp hebben gekregen vaak graag iets terug, al was het maar in de vorm van een kopje koffie.
Deze wederdienst is vrijwillig en hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de
ontvangen hulp. Ook is deze dienst niet persé gericht op de gever van de
hulp. Of kies je ervoor om burenhulp voor iedereen te organiseren? Dan
is het belangrijk dat de diensten gratis zijn en er geen wederdiensten
tegenover staan.
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“Door de diensten gratis te verlenen
blijft het voor iedereen toegankelijk en dus
laagdrempelig”
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Betaling
Bij de meeste projecten is geen sprake van betaling of beslissen mensen
dat zelf. Komen er wel geld of ruileenheden bij kijken, dan is dit om vraag
en aanbod in evenwicht te houden en/of het project te bekostigen.
Er is een aantal reden om niet voor betaling te kiezen. Ten eerste bestaat
de mogelijkheid dat je mensen buitensluit. Iemand met weinig geld
heeft er wellicht moeite mee. Ook kan het op weerstand stuiten. Zeker bij
hulp in de sociale sfeer; zoals een praatje maken, met iemand een stukje
wandelen of samen de stad ingaan. Een derde bezwaar is dat mensen
hun aanbod of vraag economisch inschalen en uitzoeken wat iets waard
is. De voorkeur gaat daarom uit naar gratis diensten. Alleen het materiaal
(bijvoorbeeld behang, hout of een vloerkleedje) betaalt de vrager. De projectleider van Tante Kwebbel: “We maken alleen gebruik van onbetaalde
diensten. Dat is een bewuste keuze. Als je kiest voor betaling sluit je een
grote groep uit, die je juist wel wilt bereiken. Door de diensten gratis te
verlenen blijft het voor iedereen toegankelijk en dus laagdrempelig.” De
projectleider van Tijd voor Elkaar beaamt dit: “We werkten voorheen met
Roosjes. Deze zijn sinds kort afgeschaft. Ruileenheden vestigen teveel
aandacht op de balans en dan gaat het ergens mis. Er ontstond weerstand,
mensen gingen alles omrekenen en dus zijn ze afgeschaft.”

Werkgebied en werkwijzen
De projecten functioneren ieder binnen een eigen gebied en op hun eigen
manier. Op welke schaal wil je werken: in buurt- of wijkverband, op stedelijk niveau of breder? Maak je wel of geen gebruik van technische middelen zoals internet of een speciaal telefoonsysteem? En waarvoor kies je:
alleen matchen of ook bemiddelen? Aan elke keuze die je maakt zitten
voor- en nadelen.
De schaal
Kleinschaligheid is troef bij de burenhulpprojecten. Het doel is immers
dat buurtbewoners elkaar weer leren kennen en helpen. Op den duur zijn
de projecten dan misschien zelfs overbodig. Het lastige daarbij is dat er
vaak niet voldoende vragers zijn in de direct omgeving. Het project verliest dan zijn dynamiek en aanbieders haken af. Toch betekent juist een
kleinschalig project veel, omdat er tussen vragers en bieders een vertrouwensrelatie ontstaat.
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“ Bij internet is er eerst ‘digitaal contact’
wat voor sommige mensen een
lagere drempel betekent”
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Inzet van communicatiemiddelen
De inzet van internet of een speciaal telefoonsysteem vergroot het bereik
van een project. Niet alleen jongeren, maar steeds meer ouderen werken
met dit soort middelen.
Internet is een laagdrempelig medium. Mensen gebruiken het, ook voor
zaken waarvoor ze niet snel de telefoon pakken. Bovendien laten ze via
dit medium eenvoudig weten wat ze willen vragen of bieden. Als gebruikers een profiel aanmaken, is het verder voor iedereen duidelijk wie de
gebruiker is. Zo’n profiel is altijd toegankelijk en zo nodig snel aan te
passen. Internet draagt daarnaast bij aan de kwaliteit. Mensen kunnen na
een verleende dienst een referentie op de website achterlaten en zo aan
anderen laten weten wat zij ervan vonden. Toch kleven er ook nadelen
aan. Het gebruik van internet sluit sommige groepen, zoals senioren, buiten. Inmiddels beschikt 85 procent van de huishoudens in Nederland over
internet.
Via de mobiele telefoon zijn mensen goed bereikbaar. Bovendien is de
telefoon voor bijna iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet
overweg kunnen met internet. Een nadeel is dat vrager en bieder elkaar in
eerste instantie spreken zonder elkaar te kennen. Bij internet is er eerst
‘digitaal contact’ wat voor sommige mensen een lagere drempel betekent.
Daarnaast werken sommige projecten met een automatische beantwoorder met een antwoordmenu. Dit roept verwarring op. Met name oudere
mensen stellen het op prijs hun vraag aan iemand voor te leggen.
Matchen en bemiddelen
Het project staat of valt bij een juiste bemiddeling van vraag en aanbod.
Dit kan op verschillende manieren. Deelnemers kijken zelf welke vraag
of welk aanbod er is. Bijvoorbeeld op internet. Het contact regelen zij ook
onderling. Of de projectorganisatie doet de bemiddeling. Een medewerker
van de organisatie, eventueel met behulp van een computerprogramma
of volautomatisch via een speciaal computer- of telefoonsysteem, regelt de
match. Is deze gemaakt, dan geeft de medewerker of het systeem het door
aan de vrager en bieder. Het contact leggen zij vervolgens zelf. Daarnaast
is het mogelijk dat de projectorganisatie bemiddelt én begeleid. Een
medewerker van de organisatie brengt de vrager en bieder met elkaar in
contact en begeleid het verdere proces.
Bij de eerste optie ga je uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Tot op zekere hoogte geldt dit ook bij de tweede manier. Ouderen of
mensen met een beperking vinden het prettig als iemand bemiddelt.
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“Publiceer bij gebruik van internet
bijvoorbeeld tips en richtlijnen over veilig
gebruik van het systeem”
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Zonder die mogelijkheid is de drempel te hoog. Bovendien geeft bemiddeling de mogelijkheid te signaleren als iemand speciale hulp nodig heeft.
En doorverwezen moet worden naar een andere instelling of organisatie.

Kwaliteit en veiligheid
Het doel van een burenhulpproject is mensen bij elkaar brengen. Wat er
tijdens het contact gebeurt, is in principe de verantwoordelijkheid van
mensen zelf. Echter, als organisatie wil je kwaliteit bieden. Deze bevorder
je op verschillende manieren. Publiceer bij gebruik van internet bijvoorbeeld tips en richtlijnen over veilig gebruik van het systeem. Of laat aanbieders van diensten, die op de site een profiel aanmaken, de aard en het
niveau van een dienst aangeven. Zo houden vragers reële verwachtingen.
De projectleider van Lets verklaart: “Deelnemers kunnen gebruik maken
van een referentiesysteem. Verder geven zij aan op welk niveau ze een
dienst aanbieden. Dat schept duidelijkheid voor degene die vraagt. Je kunt
dan niet te veel verwachten van elkaar. Daarnaast kunnen deelnemers
klachten indienen. Deze worden door iemand van ons behandeld. Maar
klachten komen weinig voor. Iedereen weet dat de aangeboden diensten
amateuristisch zijn.”
Geef de mogelijkheid om een recensie te schrijven op internet. “Er ontstaat zo een referentiesysteem. Mensen hebben in het profiel op internet
een stukje eigen ruimte. Er wordt regelmatig gecontroleerd of daar geen
rare dingen staan,” zegt de projectleider van Bemiddelpunt hierover. Controleer de adresgegevens van mensen en werk met een systeem waarin
zij zich persoonlijk moeten inschrijven. Zo houd je in de gaten wie zich
meldt. En bied bemiddeling. Hierdoor is de kans groter dat vraag en aanbod bij elkaar passen en de dienstverlening goed verloopt. En vraag na het
contact na hoe het gegaan is. “De Lijmpot neemt geen verantwoordelijkheid voor de verleende diensten”, zegt de projectleider van Lijmpot. “Zij
wil bij burgers geen valse verwachtingen wekken. Zij wil wel als voorportaal fungeren. Als professionele zorg aan de orde is, wordt de vrager
doorverwezen naar het Wmo-loket.”

Voorwaarden voor succes
Bij het opstarten van een burenhulpproject is een aantal zaken van belang. Hoeveel en wat voor menskracht is nodig om het project goed te
laten draaien? Welke verzekeringen zijn nodig? En hoe zit het met de
financiering van het project?
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“Bij ernstiger ongelukken in of rond
de woning kunnen de gevolgen groter zijn”
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Menskracht
Professionele ondersteuning is bij de start van een burenhulpproject onontbeerlijk. Professionals organiseren het project of specifieke diensten,
zoals het onderhoud van een website of bedienen van een telefooncentrale. De bemiddeling tussen vraag en aanbod en de uitvoering van de
hulpdiensten is vrijwel altijd een taak van de vrijwilligers. De professionals hebben vooral een aanjaagfunctie en maken het vrijwilligers mogelijk hun werk te doen. De projecten werken met tijdelijk projectgeld. Na
verloop van tijd moeten de projecten zelf voldoende middelen genereren.
En moet burenhulp vanzelfsprekend zijn voor de buurtbewoners. Met
name bij voorwaardenscheppende werkzaamheden als promotie, het werven van financiën, het werven van nieuwe vrijwilligers en administratieve
zaken is de (tijdelijke) inspanning van professionals gewenst.
Professional of vrijwilliger, het moeten mensen met kennis van zaken
zijn, die voldoende tijd hebben en zich voor langere tijd vastleggen. Naarmate de hulpvraag een medische benadering vereist, is het van belang
dat de vrijwilliger voldoende kennis en inzicht heeft in de ernst van de
(zorg)vraag. Bovendien moet de vrijwilliger de hulpvrager kunnen doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieder. De vrijwilliger werkt vanuit zijn
of haar sociale invalshoek samen met professionele zorgverleners. Mooi
voorbeeld is het project Lijmpot. “De Lijmpotten in de dorpen worden
bemenst door vrijwilligers. Naarmate er sprake is van een stedelijke situatie bestaat de Lijmpot uit meer beroepskrachten”, vertelt de projectleider.
“In een wijk wonen veel mensen met beperkingen die professionele zorg
krijgen. Daar zijn het vooral beroepskrachten die de Lijmpot uitmaken.”
Verzekeringen
Als buren iets voor elkaar doen kan er altijd iets mis gaan: een lamp
breekt, een plant valt uit de vensterbank of er komt een vlek op het
nieuwe bankstel. Niets aan de hand. Maar bij ernstiger ongelukken in
of rond de woning kunnen de gevolgen groter zijn. Als iemand van de
trap valt bijvoorbeeld of brand veroorzaakt. Wie is verantwoordelijk? We
moeten hierbij onderscheid maken in burenhulp zonder tussenkomst van
een organisatie en burenhulp door tussenkomst van een organisatie. De
eerste zijn activiteiten in de privésfeer. Eventuele schade veroorzaakt door
een vrijwilliger valt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering
van de vrijwilliger. Bij een burenhulpproject is het de organisatie die de
mensen bij elkaar in contact brengt. Daardoor bestaat de kans dat de organisatie verantwoordelijk wordt gesteld. Het is aan te raden de organisatie
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“Als er meerdere vaste krachten zijn
kun je elkaar feedback geven en ontwikkel
je jezelf beter”
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tegen dit risico te verzekeren. Voor gebruikers is het bovendien prettig te
weten dat zij er niet persoonlijk voor opdraaien, als er iets fout gaat.
Financiering
Het rijk (als Wmo-pilot), gemeenten, zorginstellingen of woningcorporaties, soms aangevuld door een particulier fonds financierden de projecten.
Dit voor de duur van het project. Uiteindelijk moeten reguliere bronnen
de nieuwe of aangepaste voorziening financieren. Bijvoorbeeld gemeentelijke Wmo-middelen. De gemeente verstrekt een opdracht aan de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de burenhulp. Of een zorginstelling
of woningcorporatie is (mede)financier. De woningcorporatie of zorginstelling voert dan zelf de aanpak uit óf een particuliere organisatie werkt
in het werkgebied van de woningcorporatie of zorginstelling. Tussen
beide partijen is sprake van samenwerking. Verder behoren bijdragen van
gebruikers van het burenhulpproject of fondsen tot een mogelijke financiering. De meeste fondsen dragen bij in eenmalige investeringskosten of
aan de ontwikkeling van een nieuw product. Fondsen bekostigen over het
algemeen geen exploitatiekosten (Zie verder: Fondsenboek 2008 van de
Vereniging van Fondsen in Nederland).
De projectleider van Tijd voor Elkaar over de financiën: “Het zou het beste
zijn als er twee vaste krachten in de organisatie zaten in plaats van één.
Daar is geen geld voor. Als er meerdere vaste krachten zijn kun je elkaar
feedback geven en ontwikkel je jezelf beter.” De projectleider van SamSam
voegt toe: “De kosten zitten in twee medewerkers en vier medewerkers
van het callcenter. De grootste kostenpost zit hem nu in het vermarkten
van SamSam als productnaam.”

Communicatie, promotie en publiciteit
Zonder bekendheid geen project. Communicatie met de doelgroep is
essentieel. Belangrijk is dat je duidelijk voor ogen hebt wat je wilt communiceren. Geef heldere kaders aan. Omschrijf wie je doelgroep is. Bijvoorbeeld iedereen in het werkgebied, met name ouderen of mensen met een
beperking? Bepaal wat je werkgebied is en welke diensten je aanbiedt.
Werk je op buurt-, stad- of regioniveau? Gaat het vooral om sociaal contact
of juist praktische hulp? Communiceer waar de meerwaarde van dit project ligt, in vergelijking met bestaande projecten of een eerdere aanpak.
Laat duidelijk weten hoe het systeem werkt. Hoe mensen zich kunnen
aanmelden en hoe het proces verder gaat. Wie is de bemiddelaar en wie
voert uit?
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Afhankelijk van wie en wat je wilt bereiken, zet je verschillende communicatiemiddelen in. Bijvoorbeeld het huisbezoek. Met een persoonlijk
huisbezoek leg je in alle rust uit wat het project inhoudt. Bovendien
bouw je een vertrouwensrelatie op en krijgt het project een gezicht. De
methode van het huisbezoek is echter zeer arbeidsintensief en het beste te
gebruiken als de doelgroep klein is en de adressen bekend. Als de contact-gegevens niet bekend zijn, is publiciteit bij evenementen een goed
alternatief. Op bijvoorbeeld sozen, verenigingsbijeenkomsten of bingo’s is
het eenvoudig informatie te verstrekken aan een grote groep. Ook schriftelijk materiaal biedt uitkomst, zoals affiches, folders, ﬂyers en brieven. Of
artikelen en oproepen in lokale dag-, week- en verenigingsbladen, buurten wijkkranten en via de lokale of regionale omroep. Hiermee bereik je
(in principe) iedereen in een bepaald verspreidingsgebied.
Daarnaast is het maken van een website een prima middel om het project
te promoten. Voor het bekend maken van een internetadres is de inzet
van schriftelijke informatiebronnen noodzakelijk. Het voordeel van een
website is dat je de informatie op ieder moment kunt actualiseren. “Er
wordt structureel aandacht gegeven aan de publiciteit in de lokale- en
buurtmedia”, zegt de projectleider van de Burenhulpcentrale. “Op diverse
plaatsen hangen affiches. Daarnaast hebben alle inwoners in juli 2007
een brief ontvangen waarin ze verdere info kregen over de voortgang van
het project. Dit was ook bedoeld om de ‘twijfelaars’ aan te moedigen. Zo
nodig bezoeken we de mensen die nog twijfelen.”
Daarnaast is het raadzaam het project bekendheid te geven bij de media
door middel van een persbericht, het geven van een interview of het
plaatsen van een ingezonden stuk. De publicitaire aandacht ondersteunt
de communicatie met de doelgroep(en). Ook het inzetten van ambassadeurs vergroot de bekendheid. De projectleider van Tijd voor Elkaar:
“Het persoonlijk contact is erg belangrijk. Als je dat niet gebruikt, krijg je
slechts een beperkte groep binnen: hoog opgeleid en internetvaardig. Je
moet de wijk in, mensen spreken, over drempels helpen en vertrouwen
creëren. Daar heb je mensen voor nodig die potentiële deelnemers opzoeken. Anders mis je een grote groep.” “Als je een brief stuurt krijg je nul
reactie”, weet de projectleider van Ha buurman/Ha buurvrouw. “Je moet
zelf door de wijk lopen en mensen persoonlijk aanspreken.”
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Meer sociale samenhang
De projecten zijn nieuw. De meesten liepen nog geen jaar. Het duurt
enige tijd voordat mensen door hebben wat een project voor hen betekent
of kan betekenen. Er moet daarom ruime inwerktijd zijn om de gekozen
formule uit te proberen en zo nodig aan te passen. Een voorbereidingsen inwerkperiode van tenminste twee jaar is realistisch. Bij burenhulp
is het lastig om vraag en aanbod echt te sturen. Professionals proberen
onevenwichtigheden in de balans te vermijden. En of nu een professional
of vrijwilliger het project trekt, het belangrijkste is dat het gemotiveerde
mensen zijn, die weten wat ze doen. Het bevorderen van burenhulp werkt
niet volgens een formule. Vorm en inhoud bepaal je aan de hand van je
eigen omgeving en op grond van eigen uitgangspunten. Daarbij staat of
valt een project bij zaken als organisatie, werkwijze, financiën, promotie
en publiciteit. Slaag je erin om deze goed te regelen en zo te houden? Dan
brengt een burenhulpproject mensen dichter bij elkaar. En ontstaat er in
dorpen, buurten en wijken meer en meer sociale samenhang.
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