P A R T I C I PATI E M A A T S C H A P P I J

DE PARTICI PATI EMAATSC HAPPIJ BESTAAT ALLANG
BUUV IN HAARLEM LOOPT VOOROP
Dit is het verhaal van Haarlem, een stad In beweging. Waar bewoners uit alle
lagen van de bevolking het normaal vinden om zowel hulp te bieden als te
vragen. Waar 'sociaal makelaars' het verschil maken door organisaties en
mensen te verbinden. Dit is een verhaal van bezieling en sociale cohesie. Welkom in de wereld van BUUV.
Tekst: Heieen Agterhuis, hoofdafdelingsmanager Dienstverlening, en Dionne Sillé, projectleider
BUUV, gemeente Haarlem
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UUV is het best te omschrijven
als een community generator met
twee belangrijke componenten:
een digitale en een fysieke.
Www.buuv.nu is een effectieve marktplaats voor gratis vraag en aanbod van
zorg en hulp. Een team met unieke kwaliteiten verbindt mensen en organisaties,
en zet aan tot actie. De essentie zit in
wederkerigheid en attitude.
WEDERKERIGHEID EN
SLEUTELFIGUREN
'Wederkerigheid' verwijst naar de deelname van alle bewoners van Haarlem,
ongeacht gezondheid, religie, opleiding
of maatschappelijk niveau. Strikt genomen bestaan er binnen BUUV geen
kwetsbare mensen. De chronisch zieke
biedt computerhulp aan en vraagt hulp
bij zijn wekelijkse boodschappen. De eenzame dame biedt Engelse lessen aan en
lost met de cursisten voor een deel haar
eenzaamheid op. Vrager en aanbieder

UUV IN CIJFERS
BUUV heeft ruim 2500 deelnemers.
BUUV heeft meer dan 4000 'eerste
matches'.
40 procent van de deelnemers zijn
'kwetsbaren'.
In de pllotwijken neemt elke 20ste
volwassene deel aan BUUV.
Return on investment op termijn Is
l o p 3.
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kunnen dezelfde persoon zijn. BUUV
gaat uit van kracht, niet van beperkingen.
De attitudeverandering wordt ingegeven
door het team van sociaal makelaars dat,
door zijn natuurlijke houding en via specifieke interventies, in staat is mensen en
(maatschappelijke) organisaties in Haarlem te verbinden. Cruciaal daarbij zijn de
sleutelfiguren in de wijk, gekend door
iedereen, die gemakkelijk toegang hebben tot bewoners die normaal gesproken
niet bereikt worden.
BUUV onderscheidt zich ook door een
hoge participatiegraad: mensen die nooit
overwogen hebben vrijwilligerswerk te
doen om reden van tijd of fysieke
gesteldheid ('ik ben gehandicapt') of die
niet willen of durven vragen om hulp
(schaamte) doen bij BUUV wel mee!
HOE HET BEGON: INNOVATIE
Het verhaal van BUUV begint op 1 januari 2007, het moment dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

wordt ingevoerd. Door de toenemende
vergrijzing moesten toen al steeds meer
mensen van dezelfde middelen voor zorg
en hulp gebruikmaken. Er was slechts
een korte periode om de Wmo te implementeren, en dus geen tijd om te kijken
naar de kansen die de nieuwe wet bood.
Na een jaar waren de zaken onder controle en kon dat wel. De gemeenteraad
stemde in om een deel van het overgebleven budget te reserveren voor innovatieve doeleinden. Dit was een kans om te
bezinnen op toekomstbestendige hulpvormen. Daarmee heeft Haarlem al voordat de bezuinigingen van de rijksoverheid voor zorg en welzijn in beeld waren,
ingezet op innovatie.
Samen met Willem de Ridder, hoogleraar
aan de TU in Twente en futuroloog, organiseerde Haarlem een workshop voor
bewoners en organisaties - van welzijnsen zorgprofessionals, mantelzorgers en
ouderen tot en met mensen met een
beperking. Hij schetste een beeld van de

toekomst en spoorde aan te brainstormen
over kansen en bedreigingen. Er kwamen
mooie ideeën naar boven. Hier werd de
kiem gelegd voor BUUV.
Deelnemers aan de workshop lieten
nadrukkelijk weten dat ze niet alleen wilden vragen, maar ook wat te bieden hadden. Het begrip 'wederkerigheid' kreeg
vorm, evenals het beeld van een digitale
marktplaats waar vraag en aanbod met
betrekking tot zorg en hulp samenkomen. Het experiment was geboren, let
wel: in het kader van innovatie. Het idee
voor de marktplaats werd niet ingegeven
door de bezuinigingen. Het ging er
vooral om klaar te zijn voor de toekomst
en goed te zorgen voor mensen die dat
nodig hebben.

brachten hun expertise en kwaliteiten in,
en hebben samen de ontwikkeling van
BUUV mogelijk gemaakt.
De cultuurverandering is duidelijk te
merken. Er wordt al lang vrijwilligerswerk gedaan, maar het wordt steeds normaler en de potentie wordt groter. Nu de
mogelijkheden voor professionele zorg
en welzijn door bezuinigingen afnemen,
wordt vrijwilligerswerk steeds belangrijker. Een toenemend aantal mensen wordt
ouder en heeft hulp en zorg nodig, maar
iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig
blijven. Het is steeds normaler dat we
elkaar helpen; dat zie je terug in de grote
diversiteit van mensen die meedoen bij
BUUV. De participatiemaatschappij
bestaat hier allang!

BUUV BIEDT EEN PLATFORM VOOR DE BURGER OM
ZELF ZIJN ZAKEN TE REGELEN
BEWONERS CENTRAAL:
PARTICIPATIE
BUUV kon alleen kans van slagen hebben als het aansloot op de Haarlemse
samenleving. De bewoners moesten het
project ervaren als 'van ons' en hun vragen moesten centraal staan. De nadruk
lag op community building. Zo speelden
bewoners in de communicatiestrategie
een essentiële rol. Zij dachten actief mee
en zetten zelf acties op. Professionals faciliteerden.
Om BUUV te verbinden aan de
bestaande zorgstructuur werd er aansluiting gezocht bij organisaties in zorg en
welzijn. Met achttien partijen is de
gemeente een alliantie aangegaan; ze

HAARLEMS HEDEN HEEFT
TOEKOMST
Recent heeft De Ridder de paradigmashift nog eens beschreven die plaatsvindt
van zorgvoorziening door overheid en
doktoren naar zelfredzaamheid en zorg
voor elkaar: 'Er is een groeiende trend
naar zelforganisatie onder burgers. Ze
vormen groepen die zelf hun zonne-energie inkopen. Patiënten zetten zelf verenigingen op die bepalen hoe ze met hun
ziekte willen omgaan. In de toekomst zal
de overheid alleen maar minder middelen hebben om de groeiende groep
kwetsbare mensen tegemoet te komen.
BUUV biedt een platform voor de burger
om zelf zijn zaken te regelen. Daarmee

DE PRAKTIJK
Sociaal makelaar Geja hield een presentatie over BUUV bij een ouderencentrum en startte een BUUV-spreekuur. Lisa, een sprankelende tachtigjarige dame, vertelde dat er veel rotzooi
op haar balkon lag. Geja regelde via
BUUV jongeren die hielpen opruimen.
Tot Lisa's eigen verbazing vroeg Geja
haar daarna of zij niet iets voor BUUV
kon betekenen. Inmiddels draait Lisa
een bloeiend BUUV-spreekuur en is
donderdagochtend haar lievelingsochigsocntend geworden. Toen Lisa hulp nodlg
nodig
had bij het werken met de pc, schachakelde ze via BUUV weer een handi]
idige
jongen in.

past het naadloos in de tijd van nu en de
toekomst.'
In Haarlem is men trots op wat 2500
bewoners al met elkaar bereikt hebben.
Ook Zaanstad is inmiddels gestart, en
Amsterdam (stadsdeel Zuid) en de vier
IJmond-gemeenten hebben interesse
getoond. Het verhaal van BUUV is een
succesverhaal dat zich verspreidt over
gemeenten en waarvan het einde nog
niet in zicht is.
Meer weten?
www.buuv.nu
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