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Steeds meer buurthuizen komen in handen van 
buurtbewoners. Gemeentelijke bezuinigingen zijn de 

aanleiding tot de stap naar zel9 eheer. Corporaties bieden 
de helpende hand, als verhuurder en met advies. 
Betrokkenen zijn enthousiast over het resultaat.

Tekst: Veronique Huijbregts, foto’s: Chris Pennarts, Montfoort. 

BEZUINIGINGEN ZIJN EEN ‘ZEGEN’

Buurthuizen in
bewonershanden
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Sinds De Nieuwe Jutter bijna drie jaar gele-

den in handen van bewoners kwam, komen 

er wekelijks meer dan 600 buurtbewoners in 

het buurthuis. Ze koken er samen, ze krijgen 

zanglessen of bezoeken de ko@eochtenden 

voor chronisch zieken. Ook voor kinderen is  

er van alles te doen. Meer dan ooit is het 

buurthuis echt van de buurt.
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 B
oos waren ze, de bewoners van de Utrechtse Rivieren-

wijk. Door bezuinigingen op het welzijnswerk moest 

hun buurthuis De Jutter, sluiten. Hun bezwaren 

maakten ze luid en duidelijk kenbaar tijdens een 

bezoek van burgemeester en wethouders aan de buurt. Direc-

teur Johan Klinkenberg van Bo-Ex, een corporatie met veel 

woningen in de wijk, was getroHen door de emotie en besloot 

spontaan de buurtbewoners de helpende hand toe te steken. 

Klinkenberg: ‘De mensen waren zo gedreven en het is zo 

belangrijk voor alle groepen die er gebruik van maken, dat we 

ons wilden inspannen om het 

buurthuis in stand te houden.’

In goed overleg kocht de woning-

corporatie het buurthuis van de 

gemeente. De buurtbewoners, 

die al samen in een beheergroep 

zaten, namen het beheer in eigen 

hand, onder verantwoordelijk-

heid van een stichtingsbestuur. 

Met de verhuur van ruimten en 

de bar-omzet plus wat gemeen-

telijke subsidie, brengen ze de 

huur van het pand op. Die huur is 

overigens verre van commercieel, 

zegt Klinkenberg. Bo-Ex knapte 

het gebouw op en installeerde er 

onder andere een professionele 

keuken. De buurtbewoners hiel-

pen daar ook aan mee, bena-

drukt Klinkenberg. ‘Wij wilden 

een gebouw maken dat de bewo-

ners als van henzelf ervaren. Van, 

voor en door de bewoners.’ Zo 

ontstond De Nieuwe Jutter. 

DRIE MAALTIJDEN PER WEEK

De opening door niemand min-

der dan prinses Máxima, is nu 

bij na drie jaar geleden. De 

agenda is inmiddels voller dan 

ooit. Elke week maken meer dan 600 mensen van het buurt-

huis gebruik. Wie er op een willekeurig moment binnenloopt, 

treft er altijd wel iemand. Het programma biedt naast yoga, 

zumba, zingen voor mensen met kanker en cursussen voor en 

door Marokkaanse buurtbewoners, onder meer koVeochten-

den voor mensen met een chronische ziekte en drie gezamen-

lijke maaltijden per week.

Op deze maandagmiddag is de biljartclub actief. Peter, een  

van de ruim 35 vrijwilligers, staat achter de bar. Zeker tien uur 

per week besteedt hij aan De Nieuwe Jutter. Pastor Titus  

Schlatmann, ook aanwezig, vindt het belang van het buurthuis 

niet te onderschatten. Niet alleen voor de sociale cohesie in de 

wijk, maar ook voor de zingeving van de individuele vrijwilli-

gers. De pastor is op professionele basis een dag in de week bij 

De Nieuwe Jutter betrokken. Hij begeleidt de beheergroep en is 

zo nodig bemiddelaar tussen de verschillende gebruikers. Want 

‘ De sleutel van  
het succes is dat  
de bewonersgroep 
veel zelf doet’

de onderlinge afstemming tussen 

de groepen met uiteenlopende 

culturele achtergronden kan lastig 

zijn. ‘Het knettert wel eens’, vertelt 

Schlatmann. ‘Het is de kunst van 

die spanningen te leren. Het is 

goed dat hier uiteenlopende groe-

pen terecht kunnen.’ Peter beaamt 

dat. ‘Je bent wel een búúrthuis.’ En 

de hapjes waar de Marokkaanse 

medegebruikers op trakteren bij 

het Suikerfeest zijn heerlijk.

BESTUUR OP AFSTAND

De Nieuwe Jutter is bepaald niet 

meer uniek. Overal in het land is 

dezelfde beweging zichtbaar: de 

lokale overheid bezuinigt, vaak ten 

koste van de subsidie op het wel-

zijnswerk. Gevolg: veel buurthui-

zen zoeken noodgedwongen naar 

andere wegen om open te blijven. 

Zo ontstaan steeds meer buurthui-

zen gerund door buurtbewoners. 

Een willekeurige inventarisatie 

leert dat dit nu al het geval is of 

binnenkort speelt in Tilburg, Arn-

hem, Midden-Drenthe, Kromme-

nie, Roosendaal, Den Helder en 

Zaanstad. Woningcorporaties zijn 

hierbij betrokken als verhuurder van het pand en soms ook als 

subsidiënt van activiteiten. Ze dragen hun steentje bij omdat 

ze zo de sociale cohesie in een buurt willen stimuleren, of de 

leeaaarheid van dorpskernen willen behouden door het open-

houden van voorzieningen. 

Maar hoe voorkom je dat bijvoorbeeld een kleine groep bewo-

ners de macht over het buurthuis neemt? Een stevig bestuur 

kan een rol spelen bij het bewaken van de brede toegankelijk-

heid en zo nodig inspringen bij tegengestelde belangen. Theo 

van Wijk is voorzitter van het stichtingsbestuur van De Nieuwe 

Jutter. Dat bestuur op afstand heeft als missie dat het buurt-

huis zo’n veilige omgeving biedt dat alle buurtbewoners hun 

eigen vraag inbrengen.

De beheergroep runt het buurthuis en vormt in feite het dage-

lijks bestuur. ‘We houden onze taken en rollen zoveel mogelijk 

gescheiden. We ondersteunen alleen daar waar het echt nodig 

→ Ga uit van en stimuleer initiatieven van buurtbewoners 

→ Vergewis je van draagvlak in de buurt 

→ Houd je taak als corporatie helder en beperkt 

→ Zorg voor een stevig bestuur dat de vinger aan de pols houdt

→  Houd taken en rollen van beheergroep(en) en bestuur 

gescheiden en leg ze duidelijk vast

→  Zorg voor enige professionele begeleiding voor 

con?ictbemiddeling en exploitatie 

→  Ga nooit op de stoel van de welzijnsorganisatie of de 

gemeente zitten

ALS CORPORATIE EEN BUURTHUIS IN 
EIGEN BEHEER STEUNT?
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exploitatie van het pand. Met een prijsverhoging van ruimte-

verhuur en consumpties moet het gaan lukken. Verder regelen 

zo’n 25 vrijwilligers in beheergroepen de programmering, de 

publiciteit, huishoudelijke en technische zaken. ‘We doen het 

echt samen’, zegt Beumer.

Een vast onderdeel van de activiteiten is een dagelijkse inloop-

ochtend voor kwetsbare buurtbewoners. Ook de maandelijkse 

kennisquiz trekt iedere keer meer dan 100 buurtbewoners. 

Maar als het aan het bestuur ligt, wordt de functie van het 

buurthuis breder en biedt die 

straks ook een ontmoetings-

plaats voor creatieve onderne-

mers. ‘Er zit groei in het gebruik’, 

zegt hij. ‘Er komen steeds meer 

groepen. Voor de welzijnsorga-

nisatie speelde verhuur niet zo, 

maar vanwege de inkomsten 

werven wij daar wel actief op.’

GEEN HUURACHTERSTAND

Ook in Tilburg bedenken 

woningcorporaties met wijkbe-

woners hoe ze de vijf met slui-

ting bedreigde buurthuizen 

kunnen openhouden. Tiwos 

heeft de gebruikers van een van 

de buurthuizen actief bena-

derd. ‘Wij vinden het belangrijk 

dat er een buurtcentrum blijft. 

En het past in onze KlosoKe dat 

bewoners meer zelf het roer 

nemen’, vertelt directeur René 

Scherpenisse. Als een buurtcen-

trum belangrijk is in de buurt, 

ontstaan er vanzelf bewoners-

initiatieven, denkt hij. Zijn cor-

poratie biedt steun door een 

deel van een buurthuis te gaan 

huren. Dat betekent vaste inkomsten voor het buurthuis en 

voor Tiwos een pied à terre in een wijk waar ze de komende 

jaren veel gaat renoveren.

De buurthuizen in dit artikel Soreren in eigen beheer. De activi-

teiten groeien en geen van de geraadpleegde corporaties 

klaagt over huurachterstanden. In Utrecht heeft het buurthuis 

zelfs een spaarpotje. Klinkenberg: ‘Toen de welzijnsorganisatie 

nog alles regelde, hadden de bewoners niet het gevoel dat het 

buurthuis van hen was. Nu wel. Ze voelen zich daardoor meer 

verantwoordelijk, en dat straalt af op de buurt.’ Theo van Wijk 

noemt de bezuinigingen daarom een ‘zegen’. Ze dwingen tot 

een andere manier van denken over welzijnsvoorzieningen. 

Een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut moet binnen-

kort uitwijzen of de balans inderdaad positief uitvalt. Voor Van 

Wijk is dat geen vraag. ‘Het gaat goed, natuurlijk met vallen en 

opstaan. Hier ontwikkelt zich stap voor stap een nieuwe vorm 

van welzijn voor mensen in deze buurten.’ 

Bezuinigingen 
dwingen tot 

een andere manier  
van denken over 

welzijnsvoorzieningen

is, bijvoorbeeld met de administra-

tie en de papierwinkel.’ Ook de cor-

poratie steekt een helpende hand 

toe. Een beleidsmedewerker staat 

de beheergroep soms met advies 

terzijde, en vormt, als notulist van 

de bestuursvergaderingen, de lin-

king pin tussen corporatie en 

bestuur. Maar verder beperkt de rol 

van de corporatie zich tot die van 

verhuurder. ‘De sleutel van het suc-

ces is dat de bewonersgroep het 

doet’, zegt directeur Klinkenberg. 

De inbreng van de corporatie in het 

bestuur in de vorm van kennis van 

de buurt en het beheer is wel essen-

tieel, vindt Van Wijk. 

SPONTAAN INITIATIEF

In de Arnhemse wijk Lombok staat 

sinds 1 april buurthuis ’t Huuske op 

eigen benen. De rol van woningcor-

poratie Volkshuisvesting bij dit 

buurthuis in zel]eheer beperkt 

zich tot die van verhuurder. De cor-

poratie had het oude schoolgebouw 

waarin het buurthuis zetelt al in 

eigendom, vertelt projectleider soci-

ale ontwikkeling Sander Niemeijer. 

Alleen de huurder veranderde van de welzijnsinstelling in de 

stichting van de buurtbewoners. Die krijgt dezelfde behande-

ling als andere huurders. ‘Het initiatief voor het eigen beheer is 

van de bewoners zelf gekomen. Fantastisch dat dit spontaan 

gebeurde. Zelf zouden wij er niet aan getrokken hebben. Inhou-

delijk bemoeien we ons niet met wat er gebeurt.’ Elders in de 

stad kocht de corporatie wel een buurthuis aan dat op de nomi-

natie stond gesloten te worden.

Ook ’t Huuske heeft een stichtingsvorm, vertelt bestuursvoor-

zitter Willem Beumer, die enthousiast het pand laat zien. 

Buurtbewoners deden al jaren veel vrijwilligerswerk in het 

buurthuis. Zelf coördineerde hij bijvoorbeeld een kookclub. 

Samen met een Klmclub, een kunstclub en nog meer activitei-

ten was die vijf jaar geleden opgezet om het buurthuis open te 

houden. Nu de welzijnsinstelling zich terugtrekt is ’t Huuske 

helemaal van de buurtbewoners. Nog één jaar betaalt de 

gemeente de huur, daarna moeten de eigen inkomsten toerei-

kend zijn. Het bestuur buigt zich nu actief over de Knanciële 

Op 21 juni is er een symposium over bewonersparticipatie in 

Rotterdam. Organisatie is in handen van Aedes, de Woonbond, 

SEV en het ministerie van BZK. Informatie en aanmelden via 

www.bewonersparticipatievernieuwt.nl.

Meer over bewonersparticipatie is ook te vinden op  

www.aedesnet.nl/bewonersparticipatie.

Medio juni verschijnt de tussenrapportage van het Verwey-

Jonker Instituut over het functioneren van De Nieuwe Jutter. 

Zie www.verwey-jonker.nl. 

BEWONERSPARTICIPATIE VERNIEUWT: 
WAT WERKT?



aedes-magazine 11/2011 27


