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Voorwoord 
 
Het Stadsdorp Wetering+ heeft een groot aantal actieve buurtbewoners die 
activiteiten organiseren voor de buurt. Zo is er een filmclub, zijn er twee leesclubs, 
verschillende wandelclubs, een architectuur wandelclub ea. Er zijn koffie-uurtjes, een 
maandelijkse Stadsdorp borrel en er worden regelmatig themabijeenkomsten 
georganiseerd. 
 
Een paar keer per jaar worden er ook buurtfeesten georganiseerd met BBQ of 
soepmaaltijden, die vaak door meer dan honderd buurtgenoten wordt bezocht. 
 
Dit alles om ter versterking van de cohesie van de buurt.  
 
Te verwachten is dat er weinig of geen buurtgenoten meedoen aan bovengenoemde 
activiteiten als ze weinig mobiel zijn of niet op de hoogte zijn van dit soort activiteiten. 
Het vermoeden bestaat dat er in ons Stadsdorp mensen zijn die wel wat meer 
gezelligheid en hulp zouden willen, maar niet weten hoe dat te organiseren. Zoals 
het in dorpen nog vaak vanzelfsprekend is, dat buren een oogje in het zeil houden op 
een buur die weinig de deur uit komt, is dat in een stad vaak moeilijker. Dit gegeven 
vormt de aanleiding om het aantal Stadsdorp activiteiten uit te breiden met een 
Burenhulplijn. 
 
Telefonische hulplijnen, 7/24 bereikbaar, vragen een enorme personele belasting en 
om die reden werd er gekozen voor een telefonische bereikbaarheid die via een 
Gmailbericht is te beluisteren en dit alles is geregeld door Gerrit de Jager, waarna de 
Burenhulplijn van start kon gaan. 
 
Nu een jaar later denken we op de goede weg te zijn, maar de hulpvraag is nog erg 
laag. Zijn er weinig mensen in ons stadsdorp die behoefte hebben aan burenhulp 
omdat ze de weg wel weten te vinden? Of is die groep toch groter en zijn we er nog 
onvoldoende in geslaagd deze groep te bereiken?  
 
Deze en andere vragen vormen de aanleiding voor dit verslag. 
Veel leesplezier namens de coördinatoren van de Burenhulplijn, 

Olga Lackamp en Marjella van der Zee 

Amsterdam, 18 juni 2016  
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Inleiding 

 

Deze maand bestaat de Burenhulplijn van het Stadsdorp Wetering+ een jaar. 

Een goed moment om terug te blikken. Hebben we bereikt wat ons voor ogen stond? 
 
De Burenhulplijn is een telefoonnummer dat bewoners van ons Stadsdorp kunnen 
bellen als ze geen buren hebben of kennen aan wie ze hulp kunnen vragen.  
Of, zoals de tekst luidde in de Nieuwsbrief van Stadsdorp Wetering+: 
 
 “Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar is die er altijd?” 

In het stadsdorp zijn er veel mensen die hulp bieden aan een buurtgenoot. Even een 
boodschap doen, voor de planten zorgen, meegaan naar de dokter. Maar als u geen 
buren heeft of als u uw buren niet kent of als ze vaak afwezig zijn, kan dat een 
probleem zijn. Het kan ook voorkomen dat uw buurman of –vrouw niet beschikbaar is 
op het moment dat hulp nodig is.  
In dergelijke gevallen kan de Burenhulplijn van Stadsdorp Wetering+ uitkomst 

bieden. Want er staan vele buurtgenoten klaar om incidentele hulp te bieden. 

Wilt u een beroep doen op deze hulp, dan kunt u onderstaand telefoonnummer 

bellen van de Burenhulplijn en uw vraag inspreken op een antwoordapparaat. 

Het antwoordapparaat wordt iedere dag afgeluisterd en u wordt dan teruggebeld. 

Telefoonnummer Burenhulplijn is  020-737 0092 

Een mailtje sturen kan ook: stadsdorpweteringbuurt@gmail.com” 

 
Met dit verslag geven we weer hoe de behandeling van het aanvragen en het 
toekennen van burenhulp via de Burenhulplijn is verlopen.  
 

 Hoeveel hulp is er verleend en hoe tevreden waren de hulpvragers en de 
vrijwilligers? 
 

 Tegen welke problemen liepen we aan en hoe hebben we die opgelost? 
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Terugblik: hoe zijn we te werk gegaan? 
 
Vrijwilligers werven 
Via bijeenkomsten en feesten (o.a. BBQ / snertavond) georganiseerd door Stadsdorp 
Wetering+ zijn vrijwilligers geworven. Bij de start van de Burenhulplijn hadden we 
ongeveer 30 vrijwilligers in ons bestand, momenteel uitgegroeid tot ruim 40 
stadsdorpgenoten. Iedere vrijwilliger kon van te voren aangeven waar voorkeur 
uitgaat wat betreft hulp: bv. Al dan niet langdurend, aantal uren per week 
beschikbaar , voorkeur voor soort hulp ed. 
 
Bekendheid geven aan Burenhulplijn 

 

 Flyers laten drukken en verspreiden bij buurthuizen, apotheken, huisartsen, 
praktijkondersteuners en zorgprofessionals; 
 

 Mededelingen in Nieuwsbrief Stadsdorp Wetering+; 
 

 Interview in stadsblad Amsterdam (17 september 2015); 
 

 Bijeenkomsten met professionals bijwonen; 
 

 Interview met een aantal hulpvragers en vrijwilligers voor Magazin Stadleven 
van Stadgenoot. 
 

 
Werkwijze behandelen aanvragen via de Burenhulplijn 
 
Stadsdorpsgenoten die Burenhulp nodig hebben kunnen de Burenhulplijn bellen, via 
het telefoonnummer 020 737 0092, waarna de hulpvrager zijn/haar hulpvraag kan 
inspreken op het antwoordapparaat met vermelding van naam en telefoonnummer 
en zijn/haar huisadres.  
 
Op het speciaal hiervoor aangemaakte Gmail adres komen de meldingen binnen bij 

de coördinatoren van de burenhulpverlening: Olga Lackamp en Marjella van der Zee.  

Dagelijks kijken zij of er een voicemailbericht is binnengekomen op hun mailadres en 

zodra er een voicemailbericht is, wordt het bericht beluisterd en wordt de hulpvrager 

teruggebeld om nadere informatie, zodat de hulpvraag duidelijk is. 

Vervolgens gaat de coördinator die het eerst het bericht heeft beluisterd, op zoek 

naar een geschikte vrijwilliger uit het Excelbestand door een mailtje te sturen of 

telefonisch contact op te nemen met vrijwilligers uit het bestand. 

Zodra er een (of meer) vrijwilligers bereid zijn gevonden, wordt het telefoonnummer 

van de hulpvrager via de coördinator doorgegeven, nadat de coördinator aan de 

hulpvrager heeft doorgegeven dat er een vrijwilliger is gevonden die gaat bellen voor 

een afspraak. 



6 
 

Zodra de bovengenoemde procedure is gevolgd, wordt alles vastgelegd in een Excel 
bestand, waarin genoteerd wordt: 

 Hulpvraag en datum contact, incidenteel of langer durend 

 telefoonnummer, mailadres en adres hulpvrager 

 en de naam vrijwilliger(s) die de hulp gaat bieden 
 
Na enige tijd (6 weken) wordt geïnformeerd hoe de hulp verlopen is.  

Als er problemen zijn of als de vrijwilliger (tijdelijk) niet meer beschikbaar is, worden 

de coördinatoren op de hoogte gesteld en wordt dit in het Excelbestand genoteerd. 

De coördinator die aanvullingen in het Excelbestand aanbrengt, stuurt deze 

gewijzigde versie naar de andere coördinator, zodat beiden over de meest up-to-date 

informatie beschikken.  

De aanvragen via de Burenhulplijn 

Activiteiten waarbij Burenhulplijn is ingeschakeld, zijn heel divers. Voorbeelden van 

hulpvragen:  

Structureel voor onbepaalde tijd: 
 

 hulp bij samen een wandelingetje maken; 
 

 op de koffie komen voor gezelligheid en een praatje; 
 

 wekelijks boodschappen doen (3 x aangevraagd, waarvan 1 momenteel nog 
loopt) 

 

 zo nu en dan bellen om praatje te maken 
 

Incidenteel: 
 

 begeleiding bij vervoer naar ziekenhuis of polikliniek met taxi 
 

 vervoer met auto van vrijwilliger naar arts of specialist 
 

 plantenbakken vullen na bezoek aan een tuincentrum 
 

 hulp bij gebruik van computer 
 

 hulp bij zoeken van een geschikte wasserij 
 

 urine wegbrengen naar arts 
 

 vuilniszak buiten zetten 
 

 hulp bij gebruik van nieuwe mobiel 
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 dekbedovertrek vervangen 
 

 batterijen gehoorapparaat kopen 
 

 doktersdienst bellen 
 

 medicijnen ophalen  
 
Hulpvragen die niet werden gehonoreerd betroffen 

 lijf gebonden hulpvragen  

 hulpvragen te ver buiten stadsdorpgebied 
 

Aantal aanvragen via de Burenhulplijn 
 
Aantal personen dat afgelopen jaar verzoek heeft gedaan voor burenhulp is 17, 
waarvan een groot aantal na het eerste verzoek, daarna nog meerdere verzoeken 
heeft gedaan. 
Voor sommige hulpvragers is veel werk is verricht en werden soms meerdere 
vrijwilligers ingeschakeld. 
 
Het aantal vrijwilligers dat, al dan niet incidenteel, hulp heeft geboden is ongeveer 
15, waarvan momenteel nog 9 vrijwilligers actief zijn. 
 
Problemen waar we tegen aanlopen na het inwerking stellen van de 
Burenhulplijn 

 de hulpvrager belde het nummer, maar zei niets.. 
 

Het vermoeden bestond dat veel mensen niet verwachten dat ze een stem op een 
antwoordapparaat te horen krijgen en het moeilijk vinden hun hulpvraag in te spreken 
Oplossing:  we hebben een nieuwe - meer uitnodigende - tekst op het bandje 
ingesproken; 
 

 De Burenhulplijn werd weinig gebeld 
 

Het vermoeden bestond dat de doelgroep (vrij geïsoleerde mensen zonder internet) 
het nummer niet kennen omdat ze weinig de deur uitkomen). 
Oplossing: professionele hulpverleners benaderen en tekst van de flyer 
toegankelijker maken. Interview in Blad Amsterdam en Stadleven van Stadgenoot. 
 

 De vrijwilliger kon geen contact krijgen met de hulpvrager, zowel telefonisch 
als via de voordeur. 
 

Het vermoeden bestond dat de hulpvrager wellicht was gevallen en niet bij de 
telefoon of deuropener kon komen, of op vakantie, familiebezoek of in het ziekenhuis 
was beland. Behalve ongerustheid leverde dit ook veel werk op door het herhaald 
langsgaan of pogingen doen om de zorgprofessionals te bereiken. 
Oplossing: altijd bij de start van de hulp vragen om een telefoonnummer van 
familielid of goede bekende. Dit nummer werd ook genoteerd in het Excelbestand. 
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 De hulpvrager voelde zich overvraagd door voortdurend voor kleine klusjes te 
worden ingeschakeld. 
 

Oplossing: telefoontje van de coördinator naar de hulpvrager, om af te spreken dat er 
een keer per 2 weken mocht worden gebeld voor een paar klusjes tegelijkertijd. 
 
Stoppen van de hulp 
Het stoppen van de Burenhulp kwam voor om de volgende redenen: 

 Hulpvrager heeft andere oplossing gevonden voor boodschappen doen; 

 Hulpvrager is opgenomen in verzorgingstehuis; 

 Hulpvrager is verhuisd. 

 Eenmalig probleem (wasserij vinden) is opgelost 
 

Ervaringen van vrijwilligers 
Over het algemeen krijgen we heel positieve reacties van de hulpvragers op de 
verleende hulp: 
“ik ben zo blij als ik je weer zie”” 
Maar ook de vrijwilligers doen het met plezier want het is heel inspirerend om mee te 
maken hoe mensen zich weten te redden, ook al wonen ze in een bovenhuis en zijn 
ze heel weinig mobiel.  
 
Contacten met Vrijwilligersacademie (VWA) 
Om meer te weten te komen over beleid rond vrijwilligers zijn er zijn contacten gelegd 
met de Vrijwilligersacademie. 
 
Bijwonen bijeenkomsten Wijkzorgprofessionals 
Zowel Olga als Marjella heeft een aantal gesprekken gevoerd met professionals en 
bijeenkomsten bijgewoond om de contacten met de wijkzorg te verbeteren en goede 
afspraken te maken over ieders taken. En om meer bekendheid te geven aan onze 
Burenhulplijn.  
 
Bijeenkomsten met vrijwilligers Burenhulplijn in Tweede Uitleg 
 
Om de onderlinge contacten tussen vrijwilligers te bevorderen en het uitwisselen van 
ervaringen, hebben de coördinatoren van de Burenhulplijn in oktober 2015 en 
februari 2016 twee bijeenkomsten – aangekondigd als een borrel- georganiseerd in 
de Tweede Uitleg voor de vrijwilligers, waar gemiddeld 15 vrijwilligers bijeen 
kwamen. Dit werd als zinvol ervaren. 
Belangrijke onderwerpen: welke problemen kwamen we tegen en wat zijn de 
oplossingen, maar ook: waarom is de Burenhulplijn nog zo weinig bekend en worden 
we zo weinig gebeld? Het Felicitatieproject dat onlangs van start is gegaan is in dit 
verband een hoopvol initiatief. 
 
Ander belangrijk punt is de privacy van de hulpvragers. Afspraak is dat alleen de 
coördinatoren de namen en adressen van de hulpvragers in hun bestand weten en 
de vrijwilligers pas nadat hiervoor toestemming is verleend, zie ook de andere 
afspraken over privacy in de notulen van de bijeenkomst 19 februari.. 
 
Tot zo ver dit jaarverslag, dat allereerst bedoeld is voor alle vrijwilligers die zich 
hebben aangemeld voor de Burenhulplijn. Maar ook voor de kwartiermakers van het 
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Stadsdorp Wetering+, en wel in de eerste plaats voor Gerrit de Jager die de 
Burenhulplijn technisch mogelijk heeft gemaakt! 
 
Een groot aantal van de vrijwilligers is het afgelopen jaar al actief geweest, anderen 
nog niet en wij vermoeden dat dit frustrerend is. We werken er dus ook hard aan om 
de Burenhulplijn meer bekendheid te geven en nodigen iedereen die hier een goed 
idee over heeft, het ons te melden!  
 
 
We denken momenteel aan een huis-aan- huis flyer met een sticker er op met het  
telefoonnummer van de Burenhulplijn, die op een agenda of telefoon geplakt kan 
worden. Folders worden vaak weg gegooid of je kunt ze niet vinden op het moment 
dat het nodig is. 
 
Aan de andere kant lukt het ook niet altijd om uit het bestand van vrijwilligers de 
juiste persoon te vinden voor een specifieke vraag. Uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers is dus zeker nodig. Ook zou het fijn zijn als vrijwilligers melden wanneer 
ze tijdelijk niet beschikbaar en/of helemaal uit het bestand willen worden gehaald.  
 
Alle vrijwilligers danken wij hartelijk voor hun inzet en hopelijk tot ziens op onze 
eerste borrel na de vakantie in De Tweede uitleg – nadere berichten hier over 
volgens zo spoedig mogelijk. 
 
Olga Lackamp - olgalackamp@planet.nl en 
Marjella van der Zee - marjelvdzee@gmail.com 
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