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Waarom buurthulp?

Voor het versterken van onderlinge inzet van buurtgenoten is meer nodig dan het koppelen van
vraag en aanbod. Dat blijkt uit de ervaringen met kleinschalige vormen van hulp- en dienstverlening die in steeds meer buurten en wijken zijn opgezet. Vraagstukken rond onderlinge inzet op
buurtniveau hebben door de Wmo nieuwe actualiteit gekregen. Ook biedt de inzet van technische en internettoepassingen nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van matching en
promotie. Voor MOVISIE een goede aanleiding om het thema buurthulp opnieuw op de agenda
te zetten. In dit factsheet een eerste samenvatting van de ‘nieuwe oogst’ aan inzichten.

Buurthulpmethoden: kleinschalige projecten voor onderlinge
hulp- en dienstverlening in wijk en buurt.

Van buurtzorgconcepten naar buurthulpmethoden
Onder de noemer Buurtzorg houdt MOVISIE zich al langer bezig met het versterken van
vrijwillige inzet door en voor buurtbewoners. Deze term bleek in de praktijk verwarring
op te wekken met de succesvolle thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Vandaar
dat MOVISIE de activiteiten rondom dit thema voortzet onder een nieuwe noemer:
buurthulpmethoden.

Deze factsheet geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen
bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. We besteden extra aandacht aan het fenomeen ‘vraagverlegenheid’: het achter blijven van het aantal hulpvragen bij de
bereidheid van buurtgenoten om elkaar te helpen. Mensen voelen zich kennelijk bezwaard om
hulp te vragen. Hoe deze ‘vraagverlegenheid’ ondervangen kan worden en tot effectievere methodieken gekomen kan worden, is een vraagstuk waar we inzicht in willen geven.
De informatie in deze factsheet is gebaseerd op literatuurstudie, een praktijkverkenning bij vijf
lokale projecten en expertmeetings met buurtprofessionals, ondersteuners en wetenschappers.
De inhoud is bedoeld voor buurtprofessionals en ondersteuners die op dit gebied zelf al enige
kennis en ervaring hebben opgedaan. Maar ook beleidsmedewerkers die erover denken een
buurthulpmethode te implementeren, kunnen hun voordeel doen met deze factsheet.

Vijf kenmerken
Belangrijkste kenmerken van onderlinge hulp- en dienstverlening in wijken en buurten:
* Laagdrempelige hulp en dienstverlening op buurt- of wijkniveau
* Door en voor bewoners met en zonder beperkingen
* Vanuit onderlinge betrokkenheid
* Op basis van zelforganiserend vermogen
* En met professionele matching van vraag en aanbod

1

Vormen van buurthulp

Onderlinge hulp- en dienstverlening in de buurt, daar komen buurthulpmethoden in essentie
op neer. Om buurthulp te faciliteren en coördineren kunt u van verschillende uitgangspunten
uitgaan:

Projecten op basis van digitale koppeling
Technische hulpmiddelen kunnen centraal staan bij het koppelen van vraag en aanbod. De Burenhulpcentrale (onder andere in Amersfoort) is daarvan een voorbeeld. In deze aanpak staat
een telefoonsysteem centraal, waarbij mensen automatisch worden gebeld of sms-jes ontvangen. Ook het project TijdvoorElkaar (onder andere in Utrecht Zuid) valt in deze categorie.
Mensen kunnen in dit project hun hulpvraag en aanbod van diensten op een website plaatsen.
Deze website fungeert als het ware als een marktplaats, waar mensen elkaar kunnen vinden.
Een sociaal makelaar (professional) faciliteert in deze methode de uitwisseling van diensten.

Projecten op basis van lidmaatschap
Een andere vorm van buurthulp maakt gebruik van de gedachte dat mensen makkelijker hulp
vragen en aanbieden als zij (betalend) lid zijn van een organisatie. Bij WonenPlus (Noord Holland) bijvoorbeeld, betalen mensen die gebruik maken van de diensten van vrijwilligers een
kleine vergoeding voor hun lidmaatschap. En bij de Seniorencooperatie (Nieuwerkerk aan den
IJssel) moeten deelnemers niet alleen lid worden van de coöperatie, zij betalen elkaar ook
voor de verleende diensten. Met het verdiende geld kunnen de deelnemers (later) zelf weer
diensten van anderen inkopen. Door de ‘zakelijke overeenkomst’ voelen gebruikers zich minder afhankelijk en is de relatie gelijkwaardiger.

Klassieke vormen van buurthulp
Ten slotte is er de ‘klassieke’ vorm van buurthulp, waarin buurtgenoten aangesproken en
uitgenodigd worden om zich voor elkaar in te zetten. Meestal kunnen zij zich met hun hulpvraag of aanbod melden op een locatie in de wijk of buurt. Daar helpt een coördinator of
makelaar hen met het vinden van een match. Veel van de projecten in deze categorie maken
ook gebruik van internet, maar de techniek heeft geen centrale rol in het project. In sommige
projecten maken de professionals bij het werven van deelnemers gebruik van methoden als de
ABCD-methode, die uitgaat van de talenten en vaardigheden van deelnemers. Een voorbeeld
van een klassieke vorm van buurthulp is de Buurthulpcentrale in Zaanstad. Deze koppelt vanuit negen buurtcentra en wijksteunpunten, buurtgenoten die elkaar willen helpen.
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Bewoners en hun leefstijlen

Villabuurt, Vinexwijk of prachtwijk, de ene wijk is de andere niet. Wat in de ene wijk een geschikte insteek is om betrokkenheid en onderlinge hulp op gang te brengen, zal in een andere
wijk totaal misplaatst zijn. Opbouwwerkers en andere buurtprofessionals houden er vanuit
hun eigen ervaring vaak al onbewust rekening mee. In de Rotterdamse wijk Overschie trekken
buurtwerkers bijvoorbeeld met een verbouwde SRV-wagen de wijk in om met bewoners ‘een
bakkie’ te doen. In een Vinexwijk werkt een discussie op een buurtsite waarschijnlijk beter.
Vooraf kijken naar het karakter van de wijk en de leefstijl(-en) van de bewoners kan helpen bij
het kiezen van invalshoek en benadering.
De ‘leefstijlbenadering’ is vooral populair bij overheden en volkshuisvesters. Zij merken dat
ze bij wijkherstructurering niet meer genoeg hebben aan traditionele doelgroepkenmerken
zoals leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen. Gestegen welvaart en opleidingsniveau maken
dat mensen een meer individuele levensstijl ontwikkelen, die gebaseerd is op de waarden die
voor hen belangrijk zijn. Een bekende leefstijlindeling is het mentalitymodel van Motivaction
dat op basis van de variabelen ‘status’ en ‘waarden’ (traditioneel, modern, postmodern) acht
leefstijlen onderscheidt. De onderstaande vierdeling in burgerschapsstijlen is gebaseerd op
dezelfde variabelen en biedt een kader voor het typeren van de betrokkenheid van bewoners
bij de buurt en de bereidheid tot inzet (Schoemaker, 2010).

Burgerschapstijl

Aandeel op
NL bevolking

Maatschappelijke
status/ waarde

Karakteristiek

Plichtsgetrouwen

16%

Lage status,
traditionele
waarden

Minder geïnformeerd, lastig
communicerend. Zeer bereid tot
helpen van buren, stemmen en
doen van vrijwilligerswerk.

Verantwoordelijken

28%

Overwegend hoge
status. Waarden
matig traditioneel
t/m postmodern

Participerend en interactief.
Milieubewust, verantwoordelijk
voor de medemens, staat open
voor immigranten, bereid vrijwilligerswerk te doen.

Pragmatici

24%

Status midden,
moderne waarden

Geïnformeerd en reactief.

Buitenstaanders

32%

Status laag tot
midden; moderne
waarden

Weinig geïnteresseerd,
recalcitrant en passief.

Bron: www.motivaction.nl

Plichtsgetrouwen en verantwoordelijken zijn het meest aanspreekbaar als het gaat om betrokkenheid bij de buurt en de bereidheid tot inzet. Om pragmatici te interesseren voor maatschappelijke inzet in de buurt moet het nut voor henzelf duidelijk zijn, het moet niet te veel
tijd kosten en ook een moderne, succesvolle uitstraling is belangrijk. Ook al is leeftijd geen
variabele in leefstijlindelingen, er is wel een relatie tussen leeftijd en het aanhangen van bepaalde waarden. Plichtsgetrouwe buurtbewoners bevinden zich bijvoorbeeld eerder onder de
senioren, pragmatici eerder onder jonge gezinnen.
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De rol en houding van de sociale
professional

Sociale professionals hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Zij moeten erop af en tegelijkertijd op hun handen zitten. Nieuwe stromingen in de sociale sector zoals Welzijn Nieuwe
Stijl, wijzen in de richting van een meer faciliterende rol van professionals en stimuleren hen
om in te spelen op de eigen kracht van burgers en te zoeken naar de ‘vraag achter de vraag’.
Wat betekent dat in de praktijk voor de rol en houding van de professional die bij
een buurthulpmethode betrokken is?

Sluit aan bij bestaande initiatieven en netwerken
In de meeste wijken en buurten in Nederland zijn verschillende organisaties en sleutelfiguren actief bij het ondersteunen van onderlinge hulp- en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die werken met vrijwilligers, zoals de ouderenbonden ANBO en KBO.
Daarnaast zijn er in veel wijken verschillende migrantenorganisaties actief, die zich richten
op mensen met dezelfde etnische achtergrond. En natuurlijk zijn er professionals werkzaam
bij onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, thuiszorginstellingen en woningbouwcorporaties. Zij signaleren vaak dat er mensen zijn die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken.
Zorg er als coördinator of projectleider daarom voor dat uw buurthulpmethode bekend is
bij deze verschillende organisaties en sleutelfiguren. Bekijk ook samen waar u elkaar kunt
aanvullen èn bepaal wanneer u naar elkaars instellingen of initiatieven doorverwijst.

Focus op talenten en bestaande vaardigheden
Het nieuwe toverwoord in de sociale sector is ‘eigen kracht’. Het verwijst naar een omslag in
de sector waarin niet langer het ‘zorgen voor’ centraal staat, maar waarin mensen in de eerste
plaats aangesproken worden op wat zij zelf (goed) kunnen. Wanneer mensen hun talenten en
vaardigheden gebruiken, zijn zij beter in staat om grip op het leven te houden. Op deze manier kunnen mensen dus zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Deze benadering kent echter wel zijn grenzen. Hou als professional altijd oog voor vormen van kwetsbaarheid waarbij er
simpelweg hulp geboden moet worden.

Zoek natuurlijke verbanden
De juiste mensen aan elkaar koppelen is niet eenvoudig. Voor het slagen van een goede onderlinge relatie is een ‘klik’ van groot belang. Let er daarom bij het koppelen van mensen op
dat zij zich in elkaar kunnen herkennen. Kijk bijvoorbeeld of de maatschappelijke verschillen
tussen mensen niet te groot zijn. En probeer eerst te koppelen op basis van hobby’s of interesses, in plaats van op gedeelde problemen.

Kennis van methoden
Bij buurthulpmethoden kunnen verschillende methoden handvatten en inspiratie bieden.
Zorg er als professional voor dat u kennis heeft van methoden van kwartiermaken
(ABCD-methode, Bijspringer) en dat u weet hoe u mensen kunt helpen om hun vraag
te verhelderen (vraagarticulatie). Maak daarvoor bijvoorbeeld gebruik van de methode

Motiverende gespreksvoering. Kijk voor veel toegepaste methoden eens in de database
Effectieve sociale interventies: www.movisie.nl/effectieveinterventies.

Tips voor de sociale professional
* Bied mensen die zich voor een ander willen inzetten flexibiliteit. Als mensen ‘ja’ of
‘nee’ kunnen zeggen op een afgebakende klus, zijn zij eerder geneigd te helpen.
* Laat letterlijk een gezicht zien in de wijk en trek bijvoorbeeld de aandacht van
bewoners met behulp van een mobiel terras of een versierde bakfiets. U geeft uw
project daarmee een gezicht.
* Probeer als coördinator van een buurthulpmethode in koppels te werken. U maakt
het project daardoor minder kwetsbaar. Als u op vakantie gaat of van baan wisselt,
blijft het opgebouwde netwerk behouden.
* Het kost tijd en flexibiliteit om mensen in beweging te krijgen. Calculeer dat in als
u besluit om een buurthulpmethode te implementeren.
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Vraagverlegenheid

Onderlinge hulp op buurt- of wijkniveau, het idee lijkt zo simpel: de een heeft iets nodig, een
boodschap, een klusje of een beetje aanspraak en voor de ander is het een kleine moeite om
daarin te voorzien. In de praktijk is het iets minder eenvoudig. Niet omdat mensen niets meer
voor elkaar over hebben of geen gaatje in hun agenda kunnen vinden. Integendeel, er zijn
vaak méér mensen die hulp willen bieden dan dat er mensen zijn die om hulp vragen. Evelien
Tonkens (2010) noemt dit het ‘altruïstisch overschot’. Lilian Linders (2010) schrijft dit overschot
vooral toe aan ‘vraagverlegenheid’: mensen schromen om een ander om hulp te vragen. Voor
vraagverlegenheid zijn verschillende verklaringen, waarbij verschillende manieren passen om
die vraagverlegenheid te doorbreken:

* Angst voor afhankelijkheid

In de Nederlandse samenleving ligt een sterke nadruk op autonomie en zelfredzaamheid.
Ook de Wmo gaat hier vanuit en spreekt burgers aan op het zelf zoeken naar oplossingen.
Maar wat als de burger het niet zelf redt? Iedereen heeft in zijn leven momenten waarop
hulp van anderen nodig is. De sterke focus op zelfredzaamheid verhoogt de al bestaande
drempel om hulp aan anderen te vragen. Mensen schrikken vanuit zichzelf al terug voor
een ongelijkwaardige relatie, voor afhankelijkheid of ‘dankjewel moeten zeggen’.
Wat kunt u doen om de hulprelatie gelijkwaardiger te maken?
-- Zet buurthulp op in de vorm van een vereniging of coöperatie waarvan buurtbewoners
lid kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn De Seniorencoöperatie (Nieuwerkerk),
De Zorgcoöperatie (Hoogeloon) en WonenPlus Noord-Holland (Alkmaar). Aandachtspunt
hierbij is dat leden soms erg makkelijk zijn met hulp vragen. Lid zijn betekent nog niet
dat zij overal recht op hebben.
-- Vraag een beperkte financiële vergoeding per verleende dienst. Pas hierbij op voor oneigenlijke concurrentie met commerciële dienstverlening en hou rekening met de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
-- Stimuleer hulpvragers om ook een eigen hulpaanbod te bedenken. Bijna iedereen heeft
anderen iets te bieden. Mensen moeten soms alleen even op ideeën worden gebracht.
Een voorbeeld van deze methode is Vice Versa (Amsterdam Nieuw West).

* Gehecht aan privacy en anonimiteit

Een beroep doen op buurthulp betekent mensen toelaten in de eigen privéomgeving en
dus verlies van privacy en anonimiteit. Zaken waar velen tegenwoordig sterk aan hechten.
Dat toelaten is niet voor iedereen even makkelijk.
Bij de opzet van buurthulp kunt u rekening houden met angst voor privacyverlies:
-- Zorg voor goede vindbaarheid van informatie op internet en de mogelijkheid om de
hulpvraag per mail te stellen. Sommige mensen stappen in de betrekkelijke anonimiteit
van het mailcontact makkelijker over de drempel. Projecten die deze aanpak hanteren
zijn bijvoorbeeld Tijd voor Elkaar en de Burenhulpcentrale.
-- Maak afspraken over de tijdelijkheid van het contact. Dat is een andere manier om voor

zowel de hulpvrager als gever wat meer afstand in te bouwen. Voorbeeld: Tijdelijke
vriend (Tilburg).
-- Hulp van een buurman of buurvrouw die je regelmatig tegenkomt kan een grotere
inbreuk zijn op de privacy dan hulp van een onbekende uit de wijk. De vrijwillige helper
die het dichtst bij woont, is dus niet altijd de beste ‘match’.

* Onbekendheid met de mogelijkheden

Mensen vragen zich vaak pas af waar zij hulp kunnen vragen als de nood aan de man is.
Zij zijn dan niet altijd goed op de hoogte van de voorzieningen in de wijk. Of ze weten
wel dat er zoiets als buurthulp bestaat, maar zien dat als iets dat alleen voor ‘zielige oude
mensen’ is en niet voor henzelf.
Buurthulpmethoden moeten dus werken aan hun zichtbaarheid en een positieve
beeldvorming:
-- Stel daarvoor een gedegen communicatie- en marketingplan op. Een makkelijke manier
om gratis publiciteit te genereren is bijvoorbeeld door een interviewreeks aan te bieden
aan een lokaal huis-aan-huisblad, waarin potentiële hulpvragers zich kunnen herkennen.
-- Laat zien dat iedereen wel eens hulp nodig heeft en dat je dus niet ziek, zwak of hoogbejaard hoeft zijn om een keer om hulp te vragen.
-- Laat zien dat er allerlei soorten mensen klaar staan om te helpen. En dat deze mensen
daar bovendien veel plezier aan beleven en voldoening uithalen.
-- Ga de wijk in en trek op een ludieke manier de aandacht. Sommige medewerkers van
buurthulpmethoden trekken bijvoorbeeld met een omgebouwde SRV-wagen of een oude
paardentram de buurt in.

Het overaanbod van sociale hulp
Het overaanbod van hulp ontstaat niet alleen door vraagverlegenheid. Er ligt nog een tweede
oorzaak aan ten grondslag: een mismatch tussen wat er aangeboden en gevraagd wordt.
Bewoners willen wel met een buurtgenoot een wandeling maken, mee gaan met boodschappen doen of gezellig bij een buurtgenoot op de koffie gaan. Maar de hulpvragen die binnen
komen zijn vaker van praktische aard zoals het knippen van de heg, ophangen van een lampje
of schilderen van een muur.
In de praktijk blijkt dat achter een praktische hulpvraag vaak ook een andere, meer sociale
hulpvraag schuil kan gaan. Voor een kapotte lamp durven mensen wel te bellen. Maar als er
dan hulp langs komt, is er soms veel meer aan de hand. Zo kunnen mensen met behulp van
een praktisch klusje ‘achter de voordeur’ bereikt worden en kan een eventuele sociale hulpvraag achterhaald worden. De hulpgever moet daar dan wel gespitst op zijn.
Het direct vragen om sociale of emotionele hulp is voor veel mensen moeilijk. Daarvoor is eerst
een zekere mate van vertrouwen in anderen nodig. Mensen in een kwetsbare positie zijn vaak
extra voorzichtig met het vragen van hulp aan vreemden. Zij vragen zich al snel af wie er dan wel
niet bij hen over de vloer komt. Vragen om hulp is in feite een vorm van sociaal contact leggen.
Zo kan het gebeuren dat mensen die geen hulpvraag stellen, geïsoleerd raken. Eenzaamheid en
vraagverlegenheid liggen dan ook erg dicht bij elkaar. Het één is vaak het gevolg van het ander.
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In de toekomst kijken

Gezien de belangstelling voor buurthulpmethoden door het hele land, van stad tot platteland, blijft MOVISIE kennis verzamelen, ontwikkelen en verspreiden om buurthulpmethoden
als vorm voor hulp dichtbij de burger verder te stimuleren. In diverse pilots verrichten we
praktijkgericht onderzoek om meer zicht te krijgen op succes- en faalfactoren van de verschillende werkwijzen en organisatieverbanden. Ook werken we aan inzicht in de positionering
van buurthulpmethoden ten opzichte van andere vormen van informele ondersteuning, zoals
maatjesprojecten en bezoekdiensten. Met behulp van deze informatie willen we managers en
medewerkers in de sociale sector helpen adequate keuzes te maken voor passende methoden.

