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PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE
EN ZEGGENSCHAP OP MAAT
STURING EN ONDERSTEUNING
ALS HET NODIG OF GEWENST IS

ONTSTAAN
• 2010 onder stadsdeelregie
• Periode financiële crisis
- Bezuiniging van 7 miljoen naar 2 miljoen
- Democratisch verdienmodel (naar draagkracht bijdragen)
- Van 10 naar 4 BuurtHuizen + NoLIMIT
 ptimalisering bewonersparticipatie aanvullend op professionele welzijnsorganisatie
-O
- Audities -> eerste 30 bewonerspartijen ->
eerste programmaboekje met activiteiten (ideeën) van bewoners
- Facilitering en coaching bewoners
•	
17 juni 2010 - 2013 van 30 naar 350 overeenkomsten
EISEN BIJ OPRICHTING
•	
Brede aanbodontwikkeling bewoners 0-100 jaar, semiprofessionals en professionals
Doorontwikkeling aantal overeenkomsten -> groei participatieaanbod
•	
•	
Facilitair beheer gebouwen en faciliteren, programmeren en organiseren brede
aanbodontwikkeling bewoners, semiprofessionals en professionals
•	
Een preferente welzijnspartij (Swazoom) met een basis- en een pluspakket
Jongerenwerk NoLIMIT: Eigen verdienstenmodel
•	
Financieel kader bewonersactiviteiten en starters: € 100.000
•	
•	
Prestatie-eis: € 100.000 wegzetten aan nultarief voor bewonersactiviteiten
Gedifferentieerd tarievenbeleid
•	
Eigen verdienstenmodel: € 350.000 / € 450.000
•	
Circa 75% subsidie en 25% eigen verdiensten
•	
WAAR STAAT PBAZO NU VOOR
•	
1.400 overeenkomsten per jaar met aanbieders (bewoners en (semi)professionals)
- Bedrijfsmatig contracteerplatform
- Administratiekantoor voor aanbieders en beleidspopulaties
- Financiële advisering en ondersteuning (semi) professionals
- Heterogeniteit: kwetsbare groepen komen in aanraking met kansrijke groepen
‘Gebouwendokter’
•	
•	
€ 600.000 aan nul- en gereduceerd tarief
30.000 (bewoners)activiteiten per jaar binnen 36 inhoudelijke categorieën
•	
90.000 ontbijtjes per jaar en ontbijtinspiratie voor geheel Zuidoost
•	
Horecaservice (ontbijt-lunch-maaltijd & catering conferenties en bijeenkomsten)
•	
Zeven dagen in de week geopend waarbij de zondag in principe is gereserveerd is
•	
voor kerken (Zuidoost is een biblebelt met haar 150 nationaliteiten)
Ruime openingstijden van 09.00 tot 22.00 /22.30 uur
•	
•	
Vrijwilligersplaatsingen circa 50 overeenkomsten per jaar
•	
Reclasseringsplaatsingen
•	
Methodische coördinatie en (culturele) programmering zes gebouwen
•	
Kenniscentrum

•	
Ondernemend Jongerenprogramma NoLIMIT met 60 stageplekken per jaar en circa
(niet unieke en terugkerende) 200.000 jongeren die de binnen-, buiten en online
programmering bezoeken
•	
Cultureel aanbod en certificerend stageprogramma voor ruim 60 jongeren per jaar
met een verstandelijke beperking
Aanvullend aanbod als het nodig is door extra en of tijdelijk aanbod
•	
zoals startprogrammering Kwakoe, zomerprogrammering, specifieke
seniorenprogrammering, herenprogrammering, muzieklessen, bingo
•	
Trendsignalering, - advisering en organisatie zoals ‘Advies Seniorendagbesteding’,
‘Portret herensoos’
Startende ondernemers faciliteren en ondersteunen zoals ‘huiskoks’, podiumtalenten,
•	
programmeurs culturele programmering
Zelf regelen wat je kunt en ondersteuning bij wat je nog niet kunt
•	
KAN HET BETER
ALTIJD
•	
WAT IS ER NODIG
Een basispakket per pand:
•	
- Kinderwerk
- Jongerenwerk
- Volwassenenwerk
- Ouderenwerk
- Maatschappelijke dienstverlening
•	
Contracteerplatform 1.400 contracten als aanvullend participatief aanbod van
bewoners en (semi) professionele partijen
Personele groei PBAZO
•	
- Kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening
INVLOEDEN OP DE BEZETTINGSGRAAD
•	
Gemeentelijk beleid
- Aanbod en culturele activiteiten in buurthuizen en financiële mogelijkheden
- WMO en AWBZ georganiseerd binnen de basisvoorziening op basis waarvan de
balans jongeren/ouderen en specifieke doelgroepen verstoord raakt
Demografische factoren
•	
- Veranderende bevolkingssamenstelling
- Buurthuizen op plekken waar doelgroepen wonen
Aantal voorzieningen
•	
- Het aantal buurtvoorzieningen blijft toenemen in Zuidoost en populatie is uitputtend
•	
Partners
- De opdrachten en uitvoering van beleidspartners dienen in elkaar te haken en
samendragend te zijn
- Toeleiding van bewoners
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