
  

                                     Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

  

 

 

Geachte heer Visser en mevrouw Barth-van den Boom, 

 

Op 22 juni 2015 heeft u een initiatiefnota opgesteld met quick-wins voor de 

bewonersmarktplaats BUUV. Wij danken u voor uw getoonde betrokkenheid en het 

meedenken op dit thema. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Zoals u 

zult lezen wordt met uw suggesties al het nodige gerealiseerd door BUUV, samen 

met de betrokken bewoners en maatschappelijk partners; of staat het onderwerp 

inmiddels op de ontwikkelagenda.  

Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het 

college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw voorstel bij 

deze antwoordbrief.  

 

 

1. Beter verbinden met sociaal wijkteams 

De sociaal makelaars zijn geen lid van de sociaal wijkteams aangezien er meer 

wijken zijn dan het aantal sociaal makelaars. De sociaal makelaars werken wel 

wijkgericht. Zorg dat een sociaal makelaar van BUUV regelmatig aanschuift en 

maak alle leden van het sociaal wijkteam contactpersoon op het BUUV platform 

zodat ze advertenties kunnen plaatsen en actief mensen kunnen matchen. Juist de 

sociaal wijkteams zijn de schakel om de hulp van BUUV ook daadwerkelijk bij de 

hulpbehoevenden te krijgen. Doelgericht persoonlijk contact is de sleutel tot het 

terugdringen van sociaal isolement. Een sociaal wijkteam heeft goed zicht op welke 

Haarlemmers baat hebben bij BUUV.   

 

Er is nauwe samenwerking tussen de sociale wijkteams en BUUV, deze schakel is 

inderdaad belangrijk om bewoners te ondersteunen en in contact te laten brengen 

met de buurtmarktplaats of door te verwijzen naar het sociaal wijkteam. Er zijn 

inmiddels werkafspraken waarbij elke BUUV sociaal makelaar per stadsdeel een 

directe relatie heeft met de collega’s van het sociaal wijkteam. Gezamenlijk wordt 

bijvoorbeeld de aanpak in wijken bepaald en opgetrokken bij campagnes zoals NL 

Doet. 
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2. Welzijnswerkers worden ook BUUV makelaar 

De bedoeling was dat BUUV zou leiden tot meer efficiëntie in het sociaal domein. 

De uitbreiding van het aantal sociaal makelaars toen BUUV uitbreidde naar de 

hele stad na de eerste proef in Haarlem Oost zou gaan volgens het principe nieuw 

voor oud. In de praktijk is dit ingevuld door BUUV te financieren binnen het budget 

van de basisinfrastructuur. Hiermee is ‘nieuw-voor-oud’ vooral een financiële 

exercitie geworden en niet een organisatorische. Wel zijn de sociaal makelaars 

afkomstig van verschillende moederorganisaties zodat in het team van sociaal 

makelaars meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd. 

Er is vermoedelijk nog veel winst te boeken door de werkwijze van BUUV verder te 

integreren in het reguliere welzijnswerk. In de praktijk laten zorg- en 

welzijnspartners hun cliënten deelnemen, bijvoorbeeld voor dagbesteding. Via de 

website kunnen professionals voor meerdere cliënten contactpersoon zijn. De vraag 

is echter of dit al structureel gebeurt. Geef daarom welzijnswerkers ook expliciet 

als taak mee om actief te matchen waar zij vraag en aanbod signaleren. Zo kan een 

jongerenwerker specifiek jongeren werven als BUUV. 

Evalueer na een jaar het aantal matches via de sociaal makelaars, de sociale 

wijkteams, de welzijnsmedewerkers en de BUUV-vrijwilligers en onderzoek op 

basis van deze evaluatie of hetzelfde of een beter resultaat kan worden bereikt met 

minder sociaal makelaars die een meer coördinerende rol hebben en/of door het 

werk van de sociaal makelaar volledig te integreren met andere welzijnstaken. 

 

Per 1 januari 2015 is er met acht maatschappelijk partners
1
 het nieuwe BUUV team 

gevormd, met de inbreng vanuit de diverse disciplines vrijwilligerswerk, welzijn, 

maatschappelijk werk, speciale doelgroepen en zorg. Met de stadsbrede inzet van de 

sociaal makelaars is inderdaad beoogd dat de achterban en professionals van deze 

en andere organisaties worden bereikt, zodat iedereen in het sociaal domein gebruik 

gaat maken van BUUV. Het is een vast onderdeel van de taak van de sociaal 

makelaars, om de ‘olievlek’ van de marktplaats verder te verspreiden onder 

Haarlemmers, zowel de bewoners als professionals. Dit proces is inmiddels gestart.  

De inzet vanuit de diverse professionals van organisaties is wel een andere dan de 

inzet van de sociaal makelaar van BUUV. Van iedere professional in het sociaal 

domein kan worden verwacht om te signaleren en bewoners te informeren en door 

te verwijzen naar de BUUV marktplaats. Terwijl de rol van een sociaal makelaar is 

gericht om kwetsbare bewoners actief bij BUUV te begeleiden, in te schrijven, te 

matchen, bieden van nazorg en veiligheid, mogelijke dossiervorming in het BUUV-

systeem enz. Deze expertise en inzet is het meest effectief te realiseren vanuit één 

team en is zo vormgegeven en afgesproken met de maatschappelijk partners. Van 

andere professionals kan niet worden verwacht om deze extra taak op zich te 

nemen.  

 

3. Meer ambassadeurs en netwerken 

Bouw het netwerk van BUUV- vrijwilligers uit. Onderzoek daarbij of bestaande 

netwerken kunnen worden benut zodat teams van vrijwilligers redelijk zelfstandig 

                                                      
1
 De organisaties Dock, Haarlem Effect, Kontext, MEE, RiBW-KAM, Roads, 

Vrijwilligerscentrale en Zorgbalans. 



 

 

 

 

 

2015/339259 

3 

 

kunnen opereren en de sociaal makelaars zo min mogelijk tijd kwijt zijn voor 

coördinatie.  

 

Onze aanpak is dat het beperkte BUUV team van professionals wordt aangevuld 

met een grote groep vrijwilligers. In het team is hiervoor een 

vrijwilligerscoördinator aangesteld vanuit de Vrijwilligerscentrale Haarlem. 

Inmiddels zijn er circa 40 vrijwilligers actief voor BUUV die zelfstandig werken, 

zowel op kantoor als in de wijk. Samen met partners en netwerken zoeken we naar 

verdere uitbreiding; een groeiscenario naar circa 60 vrijwilligers is mogelijk binnen 

de huidige opzet. Dan kunnen we de benodigde werving, training, begeleiding en 

faciliteiten voor deze groep vrijwilligers waarborgen.  

 

4. Prikborden bij huisartsen, scholen, sportclubs en kerken 

Maak een afspraak met de grote supermarktketens in de stad dat bij alle filialen een 

BUUV-prikbord komt te hangen. Ga in overleg met huisartsen, scholen, sportclubs 

en kerken op het aantal prikbord locaties verder uit te breiden. 

 

Met de uitrol van BUUV over de gehele stad en inzet van sociaal makelaars per 

stadsdeel, worden de fysieke prikbordlocaties van de marktplaats verder uitgebreid. 

Dit wordt gerealiseerd op bekende ontmoetingsplekken in de wijk, zoals bij 

bibliotheken, verzorgingshuizen, speeltuinen, kerken, welzijnsinstellingen, 

huisartsen en bij de lokale ondernemers (zoals de Dekamarkt en de Buurtbakker). 

Per wijk wordt bepaald wat effectieve locaties zijn met voldoende aanloop van 

bewoners en diversiteit van doelgroepen. Op circa 50 plekken zijn er op dit moment 

prikbordlocaties. In de wijken waar de BUUV sociaal makelaars dit jaar zijn 

gestart, liggen nog mogelijkheden voor verdere uitbreiding (bv in Noord en Zuid): 

 

 
BUUV marktplaats prikborden op ontmoetingsplekken in de wijk (sept 2015) 
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5. BUUV op recept 

Ga met huisartsen in gesprek hoe via BUUV concreet invulling kan worden 

gegeven aan het principe “welzijn op recept”. 

 

Welzijn op recept is een project dat door de organisaties Haarlem Effect en Dock 

wordt uitgevoerd, dit zijn vaste BUUV partners en we hebben goed contact op dit 

onderwerp en ze weten wanneer ze BUUV kunnen inschakelen. Hiernaast zijn de 

BUUV sociaal makelaars contacten aan het leggen met alle praktijkondersteuners 

binnen huisartspraktijken om hen voor te lichten over de mogelijkheden van de 

marktplaats. Deze praktijkondersteuners zijn een belangrijke schakel in het proces 

met ondersteuning van (kwetsbare) bewoners. 

 

6. Open data 

Onderzoek of de BUUV-advertenties ook beschikbaar kunnen komen als open data 

zodat andere sites of apps die zich richten op de regio ze kunnen doorplaatsen 

zodat het bereik van BUUV wordt vergroot. Onderzoek hiervoor wel eerst de 

mogelijke gevolgen voor de privacy. Deze lijkt met de huidige procedure van BUUV 

afdoende. Wel is het wenselijk dat deelnemers in dat geval kunnen aangeven of hun 

berichten mogen worden doorgeplaatst zodat deelnemers de regie houden hoe 

breed hun advertentie wordt verspreid. 

 

Ja inderdaad, dit traject staat inmiddels op de ontwikkelagenda. Dan wordt het 

mogelijk om BUUV advertenties op andere websites te tonen. Er bestaat inderdaad 

behoefte om bij andere platforms en websites BUUV te promoten, zodat het bereik 

verder wordt vergroot. Een eerste samenwerking is op dit moment met Compaan, 

die speciale tablets voor ouderen aanbiedt. Met een speciale BUUV-button op de 

tablet kan direct contact worden opgenomen met BUUV. Hiernaast is Tippiq een 

nieuwe partner van BUUV, op dit platform wordt voor bewoners alle praktische 

informatie uit de wijk gebundeld.  

De strategie bij deze samenwerkingsvormen is overigens dat een websitebezoeker 

altijd naar het BUUV platform wordt doorgeleid, zodat de gebruikelijke procedures 

en huisregels voor deelnemers worden doorlopen.  

 

7. Werk meer samen met wijkraden 

Wijkraden zijn sleutelfiguren in de buurt en zijn volgens de website van BUUV ook 

partner. Wijkraden zijn er primair voor het vertegenwoordigen van de wijk en kun 

je dus niet verplichten mee te doen met het BUUV concept. Maar veel wijkraden 

zijn wel bereid zich breder in te zetten. Door de juiste tools aan te bieden kan 

BUUV via de wijkraden breder bekend worden gemaakt. Zo maakt open data het 

mogelijk om BUUV-oproepen op wijkniveau door te plaatsen op de websites van de 

wijkraden.  

 

De wijkraden zijn belangrijke schakels voor het contact met bewoners. De sociaal 

makelaars onderhouden relaties met de wijkraden; in de nieuwe BUUV stadsdelen 

is dit een lopend proces. Met de wijkraden wordt gezamenlijk opgetrokken bij het 

geven van voorlichting aan bewoners. Bij een aantal wijkraden zijn koppelingen 

met de website gerealiseerd en relaties gelegd via Facebook waar wijkraden actief 

op zijn. 
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8. Meer partners 

BUUV heeft in Haarlem circa 35 partners. Van welzijnsinstellingen tot een kerk en 

van Paswerk tot woningcorporaties. In het kader van deze initiatiefnota is deze 

samenwerking niet verder onderzocht. Nu BUUV over de hele stad is uitgerold lijkt 

het goed om de huidige samenwerking te evalueren en te bezien of beter gebruik 

gemaakt kan worden van de bestaande relaties. 

 

Maatschappelijk partners maken inderdaad een belangrijk deel uit van BUUV. De 

sociaal makelaars vormen de spil met het leggen van relaties en het voorlichten van 

Haarlemse partners. Iedere professional en vrijwilliger in het werkveld kan immers 

gebruik maken van het instrument BUUV. De samenwerking en het leggen van 

(nieuwe) contacten is een continu proces en het wordt regelmatig in het BUUV 

team geëvalueerd. Hiernaast is er met partners een BUUV Begeleidingsgroep 

opgericht die elk kwartaal samen komt. Hierbij komt eveneens de samenwerking, 

resultaten van de marktplaats en mogelijke verbeteringen aan de orde.  

 

Kijk ook of het aantal partners kan worden uitgebreid. Zo lijkt het concept van 

wehelpen.nl sterk op BUUV. WeHelpen is een coöperatie en opgericht door 

Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en 

VitaValley
2
. Andere coöperatieleden zijn Anbo, Humanitas en zes gemeenten 

waaronder Groningen en Enschede. Opvallende afwezigen bij de partners van 

BUUV zijn zorgverzekeraars en ouderenorganisaties.  

 

Wehelpen.nl is een ander bewonersplatform dat landelijk opereert en is opgezet 

vanuit commerciële organisaties. Het is gericht op hun digitale marktplaats, zonder 

verdere ondersteuning van kwetsbare bewoners, of fysieke aanpak en inbedding in 

het sociaal domein met maatschappelijk partners. Het is daarmee beperkter van 

opzet en vooral voor groepen aantrekkelijk die al zelfredzaam zijn. Verder laat het 

platform commerciële aanbieders toe; dat is niet onze visie op burgerparticipatie 

waar bewoners elkaar belangeloos ondersteunen. In Haarlem is het gebruik van 

wehelpen erg beperkt met 39 aanbieders op de marktplaats en geen enkele 

hulpvraag van bewoners.  

 

9. BUUV in de krant en op de radio 

De bekendheid van BUUV kan ook worden vergroot door meer aandacht in de 

media. Advertenties zijn duur maar wellicht is er met behulp van sponsors toch iets 

mogelijk. Het mooiste zou een vaste rubriek in een van de weekkranten zijn en op 

online media zoals de nieuwsbrief van Dichtbij.NL. Maak daarnaast afspraken met 

Haarlem105 dat ze in ruil voor de programmasubsidie regelmatig aandacht besteed 

aan BUUV. 

 

In de BUUV communicatiecampagnes wordt bijvoorbeeld samengewerkt met 

diverse media zoals De Haarlemmer krant, wijkkranten en Haarlem 105. Verder 

zijn er stadsbrede postercampagnes en samenwerking met bv de 

Vrijwilligerscentrale en ‘Samen voor Elkaar’. Tegelijkertijd is communicatie en 

                                                      
2
 https://www.wehelpen.nl/wat-is-het/over-wehelpen/  

https://www.wehelpen.nl/wat-is-het/over-wehelpen/
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adverteren veelal een kostbaar onderwerp en moeten we uitgaan van de bestaande 

middelen waarvoor beperkt budget beschikbaar is.  

 

10. Benut sociale media 

BUUV-Haarlem is actief op Facebook en plaatst regelmatig berichten over allerlei 

activiteiten rond BUUV en in de stad. Er vindt echter weinig interactie plaats. 

Onderzocht moet worden hoe Facebook effectiever kan worden ingezet. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten over BUUV via de gemeentelijke 

Facebook site. Facebook wordt niet ingezet voor het vinden van matches. Dit lijkt 

een gemiste kans omdat via Facebook snel een grote groep mensen kan worden 

bereikt. Een overdaad aan berichten moet worden voorkomen, maar het zou goed 

zijn een experiment te doen met het doorplaatsen van specifieke advertenties. 

 

BUUV is actief op de sociale media kanalen Facebook en Twitter. De strategie is 

om op deze plekken PR te doen, oproepen te plaatsen en interesse te wekken onder 

doelgroepen. Er is niet gekozen om advertenties van bewoners te plaatsen op 

Facebook vanwege hun beleid m.b.t. eigendom van de informatie, hiervan zijn alle 

rechten voorbehouden aan Facebook. Dat is ons inziens onacceptabel ten aanzien 

van de privacy van bewoners. 

 

11. BUUV en sociaal wijkteams prominenter op haarlem.nl 

BUUV is niet geïntegreerd in de website van de gemeente Haarlem. BUUV is alleen 

vindbaar via de zoekmachine met een korte tekst en link naar de BUUV-site. De 

gemeentelijke website is nu vooral een loket van de gemeente, terwijl de gemeente 

zich juist steeds meer midden in de samenleving wil positioneren en initiatieven als 

BUUV ook ziet als mogelijkheid om het beroep op professionele hulp via de 

gemeente te verlagen. Er liggen kansen voor een groter bereik van BUUV gezien 

het grote aantal bezoekers van de gemeentelijke site. Onderzoek daarom of op de 

gemeente site BUUV een plek kan krijgen als één van de centrale loketten en op de 

pagina’s van de stadsdelen. Maak tegelijk ook de sociaal wijkteams beter vindbaar. 

Deze zijn nu alleen te vinden via de pagina WMO maar niet op de 

stadsdeelpagina’s waar je ze wel zou verwachten. 

 

BUUV is op diverse plekken opgenomen in de gemeentelijke website: 

 In de rubriek voor inwoners en ondernemers bij ‘WMO, zorg en welzijn’: 

https://www.haarlem.nl/buuv-de-buurtmarktplaats 

 Bij informatie over alle buurten in Haarlem: 

https://www.haarlem.nl/buurten-stadsdeel-centrum  

 Bij informatie over een relevant product van de gemeente, zoals bij 

huishoudelijke hulp https://www.haarlem.nl/huishoudelijke-ondersteuning/ 

De gemeentelijke website is overigens ontwikkeld volgens het vraaggerichte 

‘toptaken’ principe. Dit houdt in dat de taken en onderwerpen het eerst aan de orde 

komen waarvoor de bezoekers primair naar de gemeentelijke website zijn gekomen. 

Dat heeft direct invloed op de mogelijkheid om te bepalen welke informatie ergens 

op de website staat; BUUV is nu eenmaal geen toptaak van de gemeente. 

Bovendien is BUUV een platform voor en door bewoners en willen we de link met 

de gemeente beperkt houden. 

 

https://www.haarlem.nl/buuv-de-buurtmarktplaats
https://www.haarlem.nl/buurten-stadsdeel-centrum
https://www.haarlem.nl/huishoudelijke-ondersteuning/
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Naast de gemeentelijke website is BUUV te vinden op de website van ‘Samen voor 

Elkaar’ met een duidelijke button naar de marktplaats:  

 
Verwijzing naar BUUV op de website van samenvoorelkaar.nl 

 

Verder is er samenwerking met de afdeling Dienstverlening, Veiligheid & 

Vergunningen, waarbij de BUUV marktplaats wordt getoond op de monitors in de 

Publiekshal en een BUUV informatiefolder is toegevoegd aan het ‘welkom-pakket’ 

voor nieuwe Haarlemse inwoners. 

  

12. Bezorgd? BUUV meldpunt! 

BUUV is nu vooral gericht op vraag en aanbod van diensten. Daarnaast willen 

sociaal makelaars BUUV gebruiken voor de signalering van knelpunten. BUUV 

biedt immers veel kansen om met mensen in contact te komen. Er ontbreekt echter 

een platform voor burgers om meldingen te doen.  

Het is opvallend dat op de gemeentelijke website prominent de functie “melding” 

staat. Het gaat hier echter alleen om meldingen in het fysieke domein. Waarom is er 

geen meldpunt voor het sociale domein? Juist nu de taken  van de gemeente in het 

sociale domein door de decentralisaties enorm is uitgebreid is het van belang dat 

deze sociale taak ook meer tot uiting komt in de loketten op de gemeentelijke 

website. 

Enkele gemeenten in Haaglanden hebben al enige tijd een “meldpunt bezorgd”
3
. 

Bij dit meldpunt kunnen mensen een melding doen als zij zich ernstige zorgen 

maken om mensen die in een zorgelijke situatie verkeren en daar op het eerste 

gezicht geen hulp voor vragen. Wij stellen voor op de gemeentelijke website als 

proef zo’n meldpunt in te richten en dit meldpunt ook te plaatsen op de BUUV site. 

 

Voor de zomer heeft de raad een initiatiefvoorstel ‘Signaleerpunt sociaal domein’ 

voorgelegd aan het college voor een pré-advies. Dit betreft een platform waar 

burgers en professionals signalen, suggesties en klachten kunnen voorleggen over 

de werking van het sociaal domein. Conform het verzoek van de raad stelt het 

college een pré-advies ter bespreking beschikbaar aan de commissie Samenleving 

op 3 september 2015. 

 

                                                      
3
 

http://www.delft.nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Jeugd_en_gezin/Bent_u_bezorgd/Mel
dpunt_Bezorgd  

http://www.delft.nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Jeugd_en_gezin/Bent_u_bezorgd/Meldpunt_Bezorgd
http://www.delft.nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Jeugd_en_gezin/Bent_u_bezorgd/Meldpunt_Bezorgd


 

 

 

 

 

2015/339259 

8 

 

13. BUUV-hulpnetwerk met gezamenlijk agenda beheer en logboek 

Het vraag en aanbod van hulpdiensten op BUUV is nu gericht op 1-op-1 contacten. 

Vele handen maken echter licht werk. Op wehelpen.nl is daarom naast vraag en 

aanbod ruimte om samen met anderen een hulpnetwerk voor iemand te 

organiseren. In zo’n hulpnetwerk kun je gezamenlijk een agenda beheren, een 

logboek bijhouden en notities delen. Via de site kan je eenvoudig een hulpnetwerk 

aanmaken en anderen uitnodigen en zo samen de zorg goed organiseren. Deze 

nieuwe functie lijkt ons een zeer waardevolle toevoeging voor BUUV. 

 

Een agendafunctie kan inderdaad voor bijvoorbeeld mantelzorgers een handige 

functionaliteit zijn bij het regelen van ondersteuning voor bewoners. Er zijn echter 

al een aantal goede agendaplatforms beschikbaar die hierin zijn gespecialiseerd en 

die door bewoners worden gebruikt, zoals: www.miessagenda.nl en 

www.carenzorgt.nl 

Iedereen kan hier (gratis) gebruik van maken, we zien geen noodzaak om dit ook 

voor de BUUV marktplaats te ontwikkelen. Als er bij deelnemers behoefte is, dan 

verwijzen we door naar deze platforms. 

 

14. BUUV op de kaart 

BUUV-advertenties zijn nu te vinden op thema en op stadsdeel. Een mogelijke 

aanvulling is om BUUV advertenties ook van een geotag te voorzien zodat ze op 

een kaart kunnen worden geprojecteerd (bijvoorbeeld Google Maps). Zo kunnen 

mensen direct op wijk of zelfs straatniveau vraag en aanbod zien. Dit biedt 

mogelijkheden voor verbreding met andere wijkinformatie op de BUUV-site of in 

een aparte buurt-app en vergroot ook de toepassingen die kunnen worden 

gerealiseerd via open data. Een mooi voorbeeld is het Nijmeegse Buurtradar 

(https://www.dewijkwebsite.nl/buurtradar). Hier staan op één google maps kaart 

niet alleen hulpvraag, hulpaanbod maar ook prikbordadvertenties, buurtnieuws, 

buurtfilmpjes, buurtagenda en zelfs informatie over alle kunstwerken in de buurt. 

Het nadeel is dat vraag en aanbod van hulp niet centraal staat. Het voordeel is dat 

het meer mensen aanspreekt en zo het bereik van advertenties kan vergroten. 

 

BUUV advertenties zijn te vinden op stadsniveau van geheel Haarlem, het stadsdeel 

én de wijk. Dus iedereen kan de aangeboden en gevraagde advertenties in zijn eigen 

wijk selecteren. Verder kunnen gebruikers gepersonaliseerde BUUV berichten 

ontvangen, waarbij automatisch het laatste nieuws met vraag en aanbod uit hun 

stadsdeel wordt verkregen. 

Hiernaast heeft BUUV met het buurtplatform Tippiq een samenwerkingsverband 

waar bewoners diverse gebundelde informatie over hun wijk kunnen raadplegen.  

http://haarlem.buuv.nu/nieuws/tippiq-nieuw-in-haarlem 

 

Vanuit privacywetgeving en de veiligheid van bewoners is het overigens niet 

mogelijk om meer specifieke straat/adreslocaties bij de advertenties op geografische 

kaarten te plaatsen. In onze ervaring zijn advertenties op stadsdeel- en wijkniveau 

voldoende en pas bij een match wisselen de bewoners onderling hun 

contactgegevens uit. 

  

http://www.miessagenda.nl/
http://www.carenzorgt.nl/
https://www.dewijkwebsite.nl/buurtradar
http://haarlem.buuv.nu/nieuws/tippiq-nieuw-in-haarlem
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15. BUUV-dag 

Jaarlijks is er een Nationale Burendag. Probeer hier in 2016 in Haarlem een 

BUUV-dag van te maken om zo het concept van BUUV breder bekend te maken in 

de stad. Roep burgers op die dag zich eenmalig beschikbaar te stellen als BUUV. 

 

BUUV haakt veel aan bij landelijke en stadsbrede initiatieven, om bewoners voor te 

lichten en te activeren. Met deelname aan bijvoorbeeld NL Doet, de Week van de 

ontmoeting-eenzaamheid, Nationale Ouderendag, verkiezing van BUUV van het 

jaar met Haarlemse Helden, Tuintjesdag in het voorjaar. Ook bij Nationale 

Burendag sluit BUUV aan bij bewonersinitiatieven in de wijk.   

 

16. Maak successen zichtbaar 

Op haarlem.buuv.nu en de facebook pagina van BUUV is weinig terug te vinden 

over de resultaten van BUUV. Er is een interview met de BUUV van de maand, 

maar bijvoorbeeld het aantal matches is niet terug te vinden. Maak de ontwikkeling 

van BUUV transparant met een BUUV-monitor. Dit motiveert deelnemers als ze 

zien hoeveel mensen actief zijn. 

 

We gaan inderdaad onderzoeken of data van resultaten zichtbaar kunnen worden op 

het platform; in overleg met de landelijke BUUV regio’s. 

 

17. Meer statistiek, ook op wijkniveau 

In een analyse van de matches is het opvallend dat mensen makkelijker buiten dan 

binnen hun eigen buurt hulp aanbieden. Dit is niet de opzet van het BUUV 

experiment geweest. De kans dat mensen uit hun isolement komen lijkt bij grotere 

afstanden kleiner. En dat terwijl juist het oorspronkelijke BUUV-experiment juist 

wel gericht is op het mensen uit hun isolement halen. Meer onderzoek op dit punt is 

nodig. 

 

Zowel binnen als buiten de eigen buurt zijn er matches tussen BUUV deelnemers. 

Het klopt dat bewoners ook gemakkelijk buiten hun eigen wijk elkaar helpen, 

enerzijds omdat anoniem contact soms de voorkeur heeft en anderzijds omdat een 

match op een bepaald onderwerp niet altijd direct in de buurt te vinden is. Het 

overbruggen van afstanden blijft binnen Haarlem beperkt en bewoners blijken hier 

geen probleem mee te hebben. Dit succes maakt van BUUV letterlijk een 

‘bewonersmarktplaats’ in plaats van een beperktere ‘buurtmarktplaats’. Het doel 

van BUUV was en blijft overigens om Haarlemse bewoners met elkaar te 

verbinden, of dit nu binnen of buiten de buurt is, dat bepaalt men zelf. De suggestie 

dat hiermee minder mensen uit hun isolement komen is ongegrond. Iedere BUUV 

match levert een sociaal contactmoment tussen bewoners; bovendien kunnen hieruit 

herhaalde afspraken en nieuwe sociale netwerken ontstaan (het MKBA onderzoek 

toont aan dat in 30% van de BUUV matches herhaald contact ontstaat tussen 

bewoners). Opvallend is verder bijvoorbeeld dat het onderwerp ‘gezelschap’ de 

meest gebruikte rubriek is binnen BUUV.  

 

Nu BUUV stadsbreed is uitgerold, is het van belang dat dit in kaart wordt gebracht. 

De vraag is of het BUUV-concept in elke wijk even goed werkt. Het aantal 

deelnemers en matches groeit, maar het aantal deelnemende wijken is ook 
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gegroeid. Er zijn nog geen cijfers per wijk naar de gemeenteraad gestuurd. Een 

eerste indruk op basis van de bekende cijfers is dat BUUV in de nieuwe wijken 

vooralsnog minder goed scoort dan in de wijken waar het experiment is gestart. Dit 

kan komen doordat het project daar nog maar kort geleden is gestart en minder 

bekend is, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn.  

In wijken met veel huishoudens met dubbele inkomens is het bijvoorbeeld nog maar 

de vraag of het concept net zo goed aanslaat als in wijken waar overdag meer 

mensen vrije tijd beschikbaar hebben. Dit zal bovendien moeten worden afgezet ten 

opzichte van het aantal mensen uit de primaire doelgroep van BUUV die in de wijk 

woont. Cijfers van wijken kunnen dus niet 1-op-1 worden vergeleken. Er moet ook 

naar doelgroepen op inkomensniveau worden gekeken.  

Tenslotte is er meer inzicht nodig in de lange termijn-effecten van BUUV. Zijn 

deelnemers van het eerste uur nog steeds actief als BUUV door het aangaan van 

nieuwe matches? Neemt de sociale cohesie op wijkniveau door BUUV 

daadwerkelijk toe? Al dit soort vragen zullen bij een evaluatie moeten worden 

beantwoord om te bezien of BUUV in de huidige vorm ook voor de lange termijn in 

Haarlem moet blijven behouden. Het is aan te bevelen om bij de evaluatie de 

conclusies van de MKBA uit 2013 te toetsen. 

 

De stadsbrede uitrol van BUUV is dit jaar van start gegaan, met het team van 

sociaal makelaars die per stadsdeel actief zijn. Het ligt voor de hand dat BUUV in 

nieuwe wijken nog niet zo sterk is ontwikkeld als in de wijken waar de marktplaats 

al vier jaar bestaat. De inzet van het team wordt samen met de maatschappelijk 

partners en bewoners afgestemd op de wijken en doelgroepen waar de noodzaak het 

grootst is. Hiernaast wordt geregelmatig geëvalueerd hoe deze inzet en de resultaten 

per wijk zich ontwikkelen, zowel door het team van sociaal makelaars, de Denktank 

van bewoners en de Begeleidingsgroep van BUUV partners. Op basis hiervan kan 

de strategie en aanpak per wijk worden aangepast. De resultaten van BUUV worden 

met de partners geëvalueerd in een jaarverslag, dit is aan het einde van het eerste 

kwartaal 2016 beschikbaar, de commissie zal hierover worden geïnformeerd. 

 

Een belangrijke graadmeter van het succes van BUUV is het gebruik en aantal 

deelnemers en de onderlinge matches tussen bewoners. Het positieve beeld blijft dat 

de BUUV marktplaats voldoet aan de behoefte van bewoners. Het aantal 

deelnemers is inmiddels circa 4300; en bewoners hebben onderling 8460 matches 

gerealiseerd op de marktplaats. Verder is er een continue groei van zowel het aantal 

deelnemers (35% groei per jaar) en het aantal matches op de marktplaats (45% 

groei per jaar). In de landelijke contacten die we hebben in het sociaal domein, zijn 

er voorlopig geen vergelijkbare lokale marktplaatsen met dit volume en groei t.a.v. 

bewonersparticipatie en blijft BUUV op dit thema een ‘best practice’ voor 

gemeenten. Resultaten van de BUUV marktplaats: 
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Op het thema sociale cohesie heeft het adviesbureau Dialogic namens de VNG 

onderzoek uitgevoerd bij BUUV. Hierbij is een data-analyse gemaakt naar de 

ontstane relaties tussen bewoners. In onderstaande grafiek is de ‘cloud’ van 

Haarlemse BUUV deelnemers en hun matches in kaart gebracht. De nauw 

verweven kluwen van het netwerk geeft een goed beeld van de vele onderlinge 

sociale relaties die er inmiddels tussen bewoners zijn ontstaan: 

 

 
Sociale netwerk van bewoners dat is ontstaan door BUUV (Dialogic, data-analyse 2014) 

 
Ieder bolletje is een BUUV deelnemer. Een lijn tussen de bolletjes is aanwezig wanneer er een match 

tussen een vraag en aanbod is gerealiseerd. De grootte van de bolletjes is afhankelijk van het aantal 

matches dat iemand heeft, de grote bolletjes zijn bijvoorbeeld ‘bewoners van het eerste uur’ met meer 

dan 100 BUUV matches.  



 

 

 

 

 

2015/339259 

12 

 

 

 

18. Financiële paragraaf 

De meeste voorstellen uit deze initiatiefnota zijn te realiseren binnen het bestaande 

budget voor BUUV. Zo is er jaarlijks geld beschikbaar voor verbetering van de ICT 

systemen. Bovendien worden de kosten hiervan gedeeld met de andere deelnemers. 

Op deze wijze kunnen voorstel 6, 7, 13, 14, 16 en 17 worden gefinancierd. 

Voorstel 11 en 12 gaan over aanpassingen van de gemeentelijke website. Hiervoor 

zal financiering moeten worden gevonden binnen de reguliere middelen voor de 

website en de middelen die nog beschikbaar komen voor het vergroten van de 

participatie via de website. Uitdaging is daarbij vooral de organisatorische 

aanpassing die het BUUV-meldpunt vraagt om in de back-office van gemeente en 

welzijnsorganisaties meldingen ook goed af te handelen. Het was in het kader van 

deze initiatiefnota helaas niet mogelijk de financiële consequenties hiervan verder 

uit te werken. 

Voorstel 1, 2, 3 en 8 zorgen ervoor dat er meer betrokkenen zijn bij de BUUV-

organisatie waardoor op termijn mogelijk kan worden bezuinigd op het aantal FTE 

dat nu primair wordt ingezet voor BUUV. 

Voorstel 4, 5, 9, 10 en 15 gaan vooral over optimalisatie van de bestaande 

activiteiten en de inzet van communicatiemiddelen. Dit hoeft niet perse extra geld te 

kosten en kan worden gerealiseerd binnen de huidige ambtelijke capaciteit. Hierbij 

wordt er vanuit gegaan dat aandacht voor BUUV in de regionale media (internet en 

radio) kan worden gerealiseerd op basis van free publicity. 

 

De beschreven activiteiten worden binnen de bestaande BUUV begroting 

uitgevoerd (m.u.v. punt 12). 

 

 

 

 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 

 


