
Bewoners helpen elkaar in Haarlem!

Gemeente faciliteert 
buurtmarktplaats BUUV
Haarlem kent sinds november 2010 de buurtmarktplaats BUUV. Wat be-
gonnen is als Wmo-experiment in drie wijken om bewoners met vraag 
en aanbod aan elkaar te koppelen, is geëindigd als grondlegger voor 
nieuw gedachtegoed over zorgbemiddeling. BUUV brengt mensen met 
elkaar in contact. Bewoners kunnen op de marktplaats een dienst vra-
gen of een dienst aanbieden. Dat kan variëren van een luisterend oor 
tot hulp bij het snoeien van rozen, het op orde brengen van de financi-
en of vervoer en begeleiding naar een ziekenhuis. Uitgangspunt is dat 
alles gebeurt met gesloten portemonnee en op basis van vrijwilligheid. 
De marktplaats is er zowel in een fysieke als digitale vorm.

VNG interviewde Dionne Sillé, projectmanager maatschappelijke innovatie bij de gemeente Haarlem 

en Lya van Arum, BUUV-bemiddelaar. Sillé is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de markt-

plaats. Lya is samen met twee collega-bemiddelaars het gezicht voor bewoners in de wijken Haarlem-

Centrum, Slachthuisbuurt en Parkwijk/Zuiderpolder. 

Sillé: ‘BUUV is een samenwerking tussen buurtbewoners, wijkraden, gemeente Haarlem en twintig 

Haarlemse maatschappelijke partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We zijn in no-

vember 2010 gestart in drie wijken vanuit de gedachte dat iedereen wel eens iets voor een ander 

wil doen. En we denken ook dat iedereen wel iets te bieden heeft. Daarnaast weten we via onze 

partners dat er ook veel vragen verscholen liggen achter de voordeuren. En die kennis wilden we aan 

elkaar koppelen. We hebben de marktplaats zo ingericht dat bewoners niet alleen diensten kunnen 

vragen maar ook kunnen aanbieden. De uitruil die dan plaatsvindt, is kostenloos en levert veel op. 

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe sociale contacten. We hebben inmiddels ruim 700 deelnemers en al 

350 matches!’ 

Sillé legt uit hoe de marktplaats past in de Kanteling: ‘We gaan niet meer uit van de problemen van 

individuen, maar juist van de mogelijkheden om in het netwerk van mensen oplossingen te kunnen 

vinden. BUUV gaat uit van wederkerigheid, vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de 

burger. Iemand met een fysieke handicap kan een ander prima helpen op het gebied van taal bijvoor-

beeld. Maar wederkerigheid houdt niet in: voor wat hoort wat. We stimuleren de mensen wel om na 

te denken of ze ook iets aan te bieden hebben, maar het blijft vrijwillig.’ 

Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing en de digitalisering van de 

maatschappij speelden een rol bij het ontstaan van BUUV, dat het persoonlijk contact tussen burgers 

stimuleert. Sillé ziet dat in de wijken niet alleen diensten uitgewisseld worden, maar ook duurzame 



relaties onstaan. En juist de praktische zaken die mensen voor elkaar kunnen beteken maken dat ook cul-

tuurverschillen makkelijk overbrugd kunnen worden.

Huiswerkbegeleiding 

Als basis voor de buurtmarktplaats is de website www.buuv.nu ingericht. Hier kunnen bewoners zelf een 

bericht plaatsen met hun vraag of aanbod en ook reageren op het aanbod van een ander. Voor wie minder 

vaardig is met de computer zijn er andere wegen: de BUUV-telefoon, prikborden in bijvoorbeeld de biblio-

theek, wijkraadkantoren en winkels en persoonlijk via de bemiddelaars, die ook inloopspreekuren houden. 

Dat de diensten waarover het gaat, variëren weet Van Arum: ‘Wij zien van alles voorbij komen. Van het bie-

den van huiswerkbegeleiding en het polijsten van sieraden tot hulp bij het opzetten van een eigen bedrijfje 

en klusjes in de tuin. Een opvallende dienst die me is bijgebleven, was de vraag van een man, die in een 

transgender-proces zat [van man vrouw worden]. Hij wilde weten hoe hij zich moest opmaken.’

Vraag en aanbod top 3 in Haarlem-Oost  (Parkwijk en de Slachthuisbuurt)

Vraag

1. onderwijs: diverse talen en huiswerkhulp voor kinderen.

2. klussen in en om het huis zoals kleine schilder- en tuinklusjes

3. vervoer naar huisarts, ziekenhuis of winkelcentrum.

Aanbod

1. boodschappen doen voor iemand.

2. gezelschap: koffie drinken, praatje maken of ergens naar toe.

3. vervoer naar huisarts, ziekenhuis of winkelcentrum.

Grenzen

Waar liggen eigenlijk de grenzen van de aanvragen? Van Arum: ‘Dat is moeilijk aan te geven. Wij bekijken 

dit van geval tot geval. Zo is een heel huis witten niet echt de bedoeling, een enkel muurtje wel. Een goede 

graadmeter is: zou ik het aan mijn eigen buurman of buurvrouw vragen? Het hangt ook van de buuv zelf af. 

Als je ziet dat iemand heel hulpbehoevend is en weinig andere hulp kan krijgen, ben je denk ik eerder bereid 

meer te doen. Maar andersom gebeurt ook. Zo was iemand benaderd om te strijken, maar degene voor wie 

ze dat zou doen, gaf aan er zelf een hekel aan te hebben. Deze buuv wilde het alleen doen voor iemand die 

het zelf niet meer kon.’

Tot nu toe zijn 700 deelnemers (mensen die iets te bieden of te vragen hebben) en zijn er 350 koppelingen 

(matches) geweest. BUUV is nadrukkelijk geen relatiewebsite. ‘Mensen die een relatie zoeken, zijn bij ons 

aan het verkeerde adres. Gewoon iemand gezelschap houden of bijvoorbeeld met iemand gaan squashen is 

natuurlijk wel oké.’ 

Het is overigens zo dat het aantal matches groter is dan bekend. Sommige mensen weten elkaar nu te vinden 

en regelen de hulp gewoon onderling, dus zonder aanmelding op de website. Hoe vaker dat gebeurt, hoe 

liever het de gemeente is. Een andere waarneming waarmee de gemeente blij is, is het oplossen van onzicht-

bare eenzaamheid van mensen. Van Arum signaleert dat BUUV daarbij een rol speelt. ‘Wij merken dat som-

mige mensen een vraag stellen, om hun eigen eenzaamheid op te lossen. Zo was er een vrouw die niet aan 

grote groepen Franse les durfde te geven, maar dit wel met individuele bewoners durft. De marktplaats is 

gericht op 1-op-1-contact, dat is voor veel mensen een veilige omgeving om weer actief te zijn. Die mevrouw 

bloeide er helemaal van op. Zo’n bewoner komt via BUUV dan weer tot haar recht en kan weer deel uitma-

ken van haar maatschappelijke omgeving. Dat is toch wel heel mooi.’

Structureel

Als de vraag te ‘groot’ is, of als iemand structurele hulp nodig heeft, dan zorgen de bemiddelaars voor een 



warme overdracht naar een van de maatschappelijke partners of naar het Wmo-loket.

Bij het Wmo-loket kunnen burgers, die structureel huishoudelijke hulp nodig hebben of bijvoorbeeld een 

scootmobiel willen aanvragen, nog steeds terecht. Voor scootmobiel-les zou je weer wèl bij de marktplaats 

terecht kunnen. ‘BUUV zorgt voor de aanvullende taken,’ verduidelijkt Van Arum. Ze geeft nog een voor-

beeld. ‘Als een mantelzorger tijdelijk zijn zorgtaken niet kan vervullen, kan de respijtzorg die dan nodig is 

tijdelijk door een vrijwilliger van BUUV worden ingevuld.’ 

Met de maatschappelijke partners wordt expertise uitgewisseld en ook verder samengewerkt. ‘Er was op 

een gegeven moment een grote verhuisklus, die ik vervolgens onder heb kunnen brengen bij de Stichting 

Present.’

Omgekeerd komt het ook voor dat er vanuit de partners vragen komen bij BUUV, bijvoorbeeld in het kader 

van reïntegratie. ‘We hebben kleine klusjes om mensen, die lange tijd niet actief hebben deelgenomen aan 

de samenleving, weer op gang te helpen,’ zegt Van Arum.

Huisbezoek

Van Arum heeft als bemiddelaar een breed scala aan taken. Ze doet de promotie voor het project in haar 

wijk, houdt vraag en aanbod van de diensten bij, houdt contact met de maatschappelijke partners en verwijst 

mensen door naar andere organisaties voor professionele hulp die BUUV niet biedt. Ze houdt spreekuren en 

houdt intensief contact met de wijkraden en de maatschappelijke partners. Verder is ze actief bezig met de 

bemiddeling tussen vraag en aanbod. ‘Voor veel mensen is persoonlijk contact noodzakelijk. Als een oudere 

dame het bijvoorbeeld spannend vindt om de eerste keer de buuv thuis te ontvangen, kan ik erbij aanwezig 

zijn.’ 

Soms gaat Van Arum ook actief op huisbezoek. ‘Vaak hoor je of er meer aan de hand is. Dan zoek ik naar de 

vraag achter de vraag en ga ik kijken hoe BUUV die vraag op kan lossen.’ Van Arum is er alert op of mensen 

iets terug kunnen doen. ‘Ik probeer ook mensen op ideeën te brengen. Een Marokkaanse vrouw wilde graag 

in een kinderdagverblijf helpen, maar dat kan niet zomaar. Ze kan wel goed Marokkaanse pannenkoeken 

bakken en doet dit ook graag. Dat deed ze vervolgens voor het kinderdagverblijf.’

Knelpunten

Wat zijn de knelpunten? ‘Het lastigst is na het bekend maken van BUUV de stap die de burger vervolgens 

nog moet zetten. Iedereen omarmt het idee, maar het ook doen is een tweede. En sommigen denken dat 

je er voor langere tijd aan vast zit. Maar het voordeel van BUUV is juist, dat je ook eenmalig iets kunt doen 

voor een ander.’

Ook ‘vraagverlegenheid’ is een knelpunt. Van Arum: ‘Veel mensen vinden het heel moeilijk om hulp te vra-

gen, ook aan hun eigen kinderen. Ze willen onafhankelijk blijven.’

Ook is er verlegenheid om iets aan te bieden. 

Toekomst

Het is nog niet bekend of de marktplaats naar andere Haarlemse wijken wordt uitgebreid. Na de zomer 

bespreekt het bestuur de tussentijdse evaluatie. De financiering van BUUV is tot het einde van het jaar. Dan 

wordt verder gekeken of het initatief kan worden ingebed in bestaande structuren. ‘Het is wel de wens 

van groepen bewoners en de welzijnsorganisaties om BUUV in de stad verder uit te breiden. We zijn enorm 

blij met de ervaringen die we nu hebben opgedaan. De marktplaats levert een bijdrage op het individuele 

niveau van de burger. Bewoners kunnen langer zelfstandig en met plezier wonen in hun eigen omgeving. 

Dat is vast winst,’ vertelt Sillé. Een belangrijke ontwikkeling die daarnaast speelt is de reorganisatie van alle 

dienstverlening in het sociale domein. Ook daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de burger. De ervarin-

gen met BUUV zullen als grondlegger meegenomen worden in de verdere concretisering van die plannen.




