
Buurthulpdiensten 

Waarom een buurthulpdienst ondersteunen?
In talloze buurten zijn verschillende vormen van buurthulp-

diensten te vinden. Ongetwijfeld ook in uw gemeente. Met de 

juiste ondersteuning bloeien deze initiatieven op, zonder deze 

ondersteuning lopen de buurthulpdiensten een zeker risico. 

Een fascinerend gegeven is namelijk dat buurtbewoners vaak 

wel bereid zijn om elkaar te helpen , maar dat zij een zekere 

terughoudendheid vertonen in het daadwerkelijk hulp bieden. 

Men wil zich niet ongevraagd met iemand bemoeien. Tege-

lijkertijd voelen mensen zich vaak bezwaard om anderen om 

hulp te vragen. Deze drempels tussen vraag en aanbod worden 

vraag- en handelingsverlegenheid genoemd (Linders, 2010). 

Met ondersteuning van professionals kan een buurthulpdienst 

opgezet worden waarmee deze patstelling doorbroken wordt.

Wat is een buurthulpdienst?
Buurthulpdiensten kenmerken zich door hun laagdrem-

pelige karakter. Zij ondersteunen en stimuleren hulp die 

bewoners van een buurt of wijk aan elkaar verlenen vanuit 

onderlinge betrokkenheid. Deze hulp- en dienstverlening 

speelt zich af op het snijvlak van zorg en welzijn. De kern van 

een buurthulpdienst is dat bewoners, zowel met als zonder 

beperking, samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie 

ervan. Hierbij ontvangen zij ondersteuning van professio-

nals. Bij aanvang meer intensief, tijdens de ontwikkeling van 

de buurthulpdienst ondersteunt de professional meer op 

afstand.

Wat kan een buurthulpdienst bieden?
Het aanbod van een buurthulpdienst kan verschillen. Het gaat 

meestal om kortdurende hulp, zoals het doen van boodschap-

pen voor iemand die ziek of slecht ter been is. Daarnaast wordt 

vaak hulp geboden bij het uitvoeren van klusjes. Denk daarbij 

aan kleine reparaties in en om het huis of het bijhouden van 

de tuin. Ook wordt via de buurthulpdiensten hulp bij vervoer 

aangeboden. Daarnaast worden er wel activiteiten voor de 

hele buurt georganiseerd, zoals een viswedstrijd, het opknap-

pen van de buurt of het delen van maaltijden met elkaar. Soms 

wordt ook buurtbemiddeling aangeboden om eventuele 

conflicten tussen buren te verhelpen.

Verschillende vormen van buurthulpdiensten
Een buurthulpdienst kan op verschillende manieren vorm-

gegeven worden. In sommige gevallen staan technische 

hulpmiddelen centraal. De koppeling tussen vraag en aanbod 

gaat dan via een website, zoals in het project Tijd voor Elkaar 

in Utrecht het geval is (tijdvoorelkaarzuid.nl). Een ander 

voorbeeld is de Burenhulpcentrale, waar met behulp van een 

telefoonsysteem mensen automatisch gebeld worden of een 

sms ontvangen. Andere buurthulpdiensten werken juist op 

basis van lidmaatschap, waarbij soms per ontvangen dienst 

betaald wordt. Door een kleine vergoeding te koppelen aan 

de hulp, voelt de gebruiker zich minder afhankelijk en wordt 

de relatie gelijkwaardiger. Tot slot zijn er ook klassieke  

vormen van buurthulpdiensten. 

Hulp- en dienstverlening in de buurt staat de afgelopen jaren meer in de belangstelling. 

Het blijkt dat mensen vaak een drempel voelen om hulp te vragen of hulp te bieden aan 

elkaar. Buurthulpdiensten verlagen die drempel. In deze prestatieveld @4 kaart komen 

de verschillende aspecten van buurthulpdiensten aan de orde.
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Buurtbewoners kunnen voor hun hulpvraag of -aanbod 

terecht bij een locatie bij hen in de buurt.

Verschillende schaal
Naast verschillen in aanbod en in vorm, zijn er ook verschillen 

tussen buurthulpdiensten in de schaal waarop zij actief zijn. 

Aan de ene kant zijn er buurthulpdiensten die op zichzelf 

staan en lokaal opereren, zoals Stichting Buurthulp Graag 

Gedaan in Zwanenburg Zuid-West. Maar het gebeurt ook 

dat verschillende dorpen samenwerken, zoals bij Stichting 

Welsaen in Zaandam het geval is. In Leidschendam-Voorburg 

is Woei actief op stedelijk niveau: vanuit één organisatie 

worden vijf wijkcentra aangestuurd. Elke vorm heeft zijn 

eigen kracht en zwakte. Op een kleinere schaal kan een 

buurthulpdienst gemakkelijker opgezet worden, actief zijn 

op een grotere schaal vergt meer inspanning maar geeft ook 

de mogelijkheid om meer aan te bieden. 

Hoe zet ik een buurthulpdienst op?
Bij het opzetten van een buurthulpdienst is het verstandig 

om rekening te houden met de samenstelling van buurten. 

In buurten met veel ouderen zullen andere keuzes gemaakt 

worden dan in een buurt met juist veel jonge gezinnen. 

Maar ook een buurt waar veel forensen wonen, vraagt een 

specifieke aanpak: zijn de bewoners gericht op de eigen wijk 

of juist op een nabij gelegen stad? Bij het opzetten van een 

buurthulpdienst is een belangrijke eerste stap dan ook het in 

kaart brengen van de buurt en het verkennen van de wensen 

van de buurtbewoners. In de voorbereidingsfase ligt naast 

deze inventarisatie de nadruk op het creëren van draagvlak 

bij bewoners en betrokken organisaties.

In de volgende fase, de interventiefase, wordt een activitei-

tenplan opgesteld en uitgevoerd. Stem in deze fase de keuze 

voor activiteiten goed af op het bereik in de buurt. Komt 

iedereen aan bod of gaat het om een klein groepje? In de 

derde fase staat de borging centraal. Hoe wordt de betrok-

kenheid van de buurt geconsolideerd? Ook de rol van de 

professional verschuift. Waar deze eerder actief betrokken is, 

biedt de professional nu ondersteuning op afstand.

Wat kan de gemeente doen?
Vanuit uw regiefunctie kunt u als gemeente betrokken 

partijen bij elkaar brengen en stimuleren in het opzetten en 

ondersteunen van buurthulpdiensten. Dit kan vanuit verschil-

lende startpunten. Bijvoorbeeld vanuit een woningcorporatie 

die werkt aan renovatie van de wijk, vanuit een zorginstel-

ling die bewoners naar zelfstandige woonvormen begeleidt 

of vanuit het welzijnswerk.

Meer weten?
In het handboek Bouwen aan buurtzorg van MOVISIE staan 

de verschillende fasen voor het opzetten van een buurthulp-

dienst uitgebreid beschreven, worden instrumenten aange-

reikt en goede voorbeelden gegeven. Het handboek is te 

bestellen via www.movisie.nl. 

Maak gebruik van de databank Effectieve Sociale Interventies 

om geschikte methoden te vinden die passen bij uw ge-

meente. Bijvoorbeeld de ABCD-methode voor het werven van 

deelnemers. Kijk voor meer informatie op  

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. Daarnaast kunt 

u voor vragen contact opnemen met Anita Peters  

(030 789 20 64, a.peters@movisie.nl) van MOVISIE. 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project  

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten  

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt u 

op www.movisie.nl.




