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Inleiding 
We hebben in 2018 Buurtgids mogen opzetten, uitvoeren en analyseren in vier buurten in 
Amsterdam Oost, te weten: Cruquiusgebied, IJburg, Transvaalbuurt/Oostpoort en de 
Indische Buurt. Hierbij een verslag van deze ontdekkingsreis.  
 

Geografische afbakening buurt 
In samenspraak met de gebiedsmakelaars is per buurt de geografische afbakening bepaald. 
Want er waren wel ‘gebieden’ binnen het stadsdeel Oost toegewezen, maar de Buurtgids is 
een concept dat zich richt op de buurt en vraagt dus ook een keuze te maken binnen dit 
grotere gebied. Alleen al omwille van de afstanden die te voet moeten worden afgelegd, 
maar vooral ook vanwege het beoogde effect; het betrekken van bewoners bij de 
programmering in hun buurt en het versterken van het sociale netwerk en lokale 
participatiegraad.  
 
Dit werden uiteindelijke de buurten waarbinnen de Buurtgids actief gidsen en bewoners ging 
werven, en dus ook waar de daadwerkelijke tours plaatsvinden. 

 
 
Qua grootte zijn er verschillen, vooral IJburg is als een vrij grote buurt bestempeld. Motivatie 
hierachter was dat men zich primair ‘IJburger’ voelt en (nog) niet bewoner van Haveneiland 
of Rieteiland. Zo hebben we later Steigereiland eraan toegevoegd; “zij zijn ook gewoon 
IJburgers’ zeggen de gidsen.  
Deze definitie van de buurt is en blijft altijd een belangrijk aandachtspunt. Zo hebben we 
kunnen concluderen dat Oostpoort en Transvaal niet bij elkaar in 1 tour moeten worden 
behandeld. Bewoners zijn teleurgesteld als het niet voornamelijk over hun eigen buurt gaat 
en ook de gidsen vinden het lastig om zich de andere buurten eigen te maken.  
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Uitnodiging bewoners  
Naast de geografische kaders is ook bepaald in welke reikwijdte en tranches bewoners 
worden uitgenodigd. Hoe ‘nieuw’ ingeschreven moet je als nieuwe bewoners zijn, wat zijn de 
te verwachten aantallen nieuwe bewoners en hoe spreid je de uitnodigingen het slimst over 
de duur van het project? Hier is veel correspondentie over geweest, met de 
gebiedsmakelaars maar ook met de afdeling Basisinformatie. Hier zijn voor een aantal 
buurten bewust afwijkende keuzes in gemaakt ten opzichte van de pilot in 2016, ook om de 
effecten te meten. Zo is voor het Cruqiuisgebied gekozen nieuw ingeschreven bewoners én 
alle bestaande bewoners uit te nodigen in afwijking op de andere buurten waar alleen de 
nieuw ingeschreven bewoners zijn uitgenodigd, die daar in een tijdsframe van 6 maanden 
nieuw zijn komen wonen. Tenslotte is ook gekozen om focusgebieden en -groepen te 
definiëren; zoals het betrekken van statushouders of extra te flyeren rondom het 
Ambonplein. 
Naast het uitnodigen van nieuwe bewoners via de afdeling Basisinformatie van de gemeente 
is er ook promotie gedaan op andere manieren zoals; netwerken met lokale organisaties, 
flyers en posters verspreiden, social media, lokale persberichten (o.a. via de 
communicatieafdeling van stadsdeel Oost). Dit heeft ook aanzienlijk aantal mensen 
opgeleverd. Voor de exacte data zie ‘Bijlage 1: onderzoeksresultaten 2018’.  

Website 
De website vormt het platform voor geïnteresseerden en genodigden, waarbij bezoekers een 
inhoudelijk beeld krijgen van het concept Buurtgids. De website vormt samen met de 
coördinator een zeer belangrijke spil in het contact en organisatie van deelnemers, gidsen 
en de tours. Tijdens de pilot in 2017 is veel organisatie, onder meer het ‘boeken’ van de 
tours, gegaan door middel van ‘handwerk’ van een coördinator. Dit was destijds nog te 
overzien met één buurt, één gids en een overzichtelijk aantal van zes tours. De website 
moest, naast het uitleggen van het concept, óók een grotere rol gaan spelen in de 
noodzakelijke automatisering van organisatie van deelnemers en tours. Om hiermee 
‘handwerk’ te besparen en gebruiksgemak voor deelnemers en gidsen te verhogen is ervoor 
gekozen om een zo zelfstandig mogelijk boekingssysteem te ontwikkelen. De website is op 
30 april 2018 live gegaan en werkt naar tevredenheid. Per buurt kunnen tours centraal 
worden aangemaakt, met verschillende data, gidsen, start- en eindpunten, 
onderzoeksvragen, informatiebrieven etc. 
 
Inschrijving: Een deelnemer vult zijn of haar buurtcode in en wordt persoonlijk welkom 
geheten in de buurt op een speciale buurtpagina. Hier kan men ook kiezen tussen 
verschillende data tours en wordt 
ook gevraagd een korte 
vragenlijst in te vullen waarin 
gevraagd wordt waar de 
interesses naar uitgaan. 
Laatstgenoemde informatie wordt 
ook met de gids gedeeld zodat 
hij/zij eventueel de tour hierop 
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kan afstemmen en/of er tijdens de tour op kan teruggrijpen.  
 

 

Het gidsencollectief 
Voor het rondleiden van buurtbewoners zijn wij op zoek gegaan naar buurtgidsen in de vier 
participerende buurten. Hiertoe hebben we een promotieplan gemaakt en een profiel 
geschetst. Belangrijk criterium was dat de gids een belangrijke relatie en motivatie moet 
hebben met de buurt, een gids die je dus ook al buur nog eens kunt tegenkomen in de buurt. 
 
Samen met de partners is on- en offline promotie gevoerd en hebben we het concept 
gepresenteerd in de buurten op relevante evenementen en bijeenkomsten. Er zijn 
persberichten uitgedaan en er is een specifieke flyer ontworpen en verspreid.  
Via verschillende wegen boden zich betrokken bewoners aan om gids te worden, ook gidsen 
die buiten de deelnemende buurten gids wilden worden. In totaal hebben circa 40 gidsen 
contact met ons gezocht, veel meer dan we hadden verwacht! 
 
Bij het zoeken naar buurtliefhebbers die zich melden om buurtgids te worden zullen we er in 
de toekomst rekening mee houden dat zij (indien zij zelf ondernemer zijn) geen ‘dubbele 
agenda’ hebben en hun eigen onderneming onder de aandacht zullen brengen. 
Daarentegen is het wel zo dat er ook ondernemers zijn die buurtgids worden/zijn en we hen 
niet zullen verbieden om ook over hun eigen bedrijf te praten.  
De reden dat we hier rekening mee zullen houden is omdat het inititaief Buurtgids er niet 
voor bedoeld is om bepaalde ondernemers voordeel te geven. Het mag geen commercieel 
karakter krijgen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het mogen gebruiken van de 
persoonsgegevens via de Basisinformatie.  
 
Om goede wederzijdse verwachtingen te creëren hebben we alle geïnteresseerden 
uitgenodigd voor een individueel gesprek waarbij wij het concept van de Buurtgids hebben 
toegelicht en vooral ook hebben gesproken over de motivatie van de aspirant gids. In dit 
gesprek is ook de vrijwilligersovereenkomst toegelicht waarin Stichting Buurtgids duidelijke 
kaders hoopt te stellen waarbinnen de gidsen vrijelijk kunnen participeren. Uiteindelijk zijn er 
in totaal 23 bewoners Buurtgids geworden in de vier buurten! 

 
In april vonden per 
buurt de kick-off 
meetings met de 
gidsen plaats. Dit was 
een erg energievolle 
start. Tijdens de 
kick-off maakten de 
gidsen kennis met 
elkaar en werd 
gezamenlijk de 
‘basis-tour’ 
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samengesteld. Dit gebeurde tijdens een workshop waarbij een kaart van de buurt werd 
bestickerd met de onontdekte plekken, maatschappelijke initiatieven, lokale betrokken 
ondernemers. Zodoende ontstond een optimale variatie en konden verbindingen worden 
gezocht tussen de plekken. Na afloop werden de gidsen ook ‘beëdigd’ met de overhandiging 
van de Buurtgids uitrusting: een duidelijk herkenbare Buurtgids tas met daarin een 
notitieblok voor aantekeningen, een ludieke stappenteller en flyers om ook aan andere 
geïnteresseerden uit te delen. De gidsen hebben hierna ook nog meerdere malen met elkaar 
afgesproken om de tours gezamenlijk verder vorm te geven en samen 
verantwoordelijkheden te delen.  
 

Coördinatie gidsen en deelnemers 
Een belangrijk element in de algemene coördinatie is de relatie tussen de gidsen en het 
centrale team. Uit het onderzoek onder potentiële deelnemers in 2017 kwam naar voren dat 
de gidsen graag willen gidsen, omdat zij trots zijn op hun buurt, maar dat zij (liever) geen 
administratieve rompslomp willen hebben. Daaronder werd verstaan: correspondentie 
tussen gidsen en deelnemers in aanloop van de tour, coördinatie van deelnemers, financiële 
administratie en/of subsidies, verantwoordingen, promotie of andersoortige ‘randzaken’. De 
gidsen zijn trots op hun buurt en willen vooral gidsen.  
Veel van de coördinatie met de deelnemers is ondervangen via het boekingssysteem van de 
website, hoewel deelnemers zich ook altijd nog telefonisch kunnen aanmelden. Dit willen wij 
ook zo houden om deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
Het centrale team staat ook open voor praktische vragen en/of behoeften van gidsen en 
deelnemers. Ook delen we feedback van deelnemers, bijvoorbeeld over een gids, waarbij 
we de gids vervolgens coachen om het in de toekomst anders aan te pakken. Wij merken 
dat die persoonlijke betrokkenheid zeer positief wordt gewaardeerd. 
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Wat we zelf verrassend vinden is de enorme betrokkenheid van de gidsen en de manier 
waarop ze dit als ‘collectief’ per buurt voorbereiden en uitvoeren. Deze groep is nu al 
groeiende omdat zich regelmatig nieuwe gidsen aanmelden. Ook heeft het concept van het 
collectief zich al bewezen omdat men elkaar van kennis voorziet, helpt bij een tour en voor 
elkaar invalt als dat nodig is. Het verschilt wel per buurt. In de ene buurt zijn het vooral deze 
praktische zaken, maar in een andere buurt wil men het concept actief in de buurt 
doorontwikkelen door bijvoorbeeld een woningblok-gerichte aanpak. De coördinatie 
verschuift hierdoor naar een nieuwe rol of vorm waarbij het centrale team meer 
ondersteunend wil zijn in dergelijke ontwikkelingen, deze te faciliteren en ervaringen ook met 
andere buurten te gaan delen. Dit vinden wij een ontzettend leuke voorlopige uitkomst van 
Buurtgids; dat een gidsencollectief zich nog verder wil verdiepen in hun buurt en buur! 

De initiatieven op de route 
De initiatieven zijn voornamelijk gemotiveerd om aan Buurtgids deel te nemen door de 
potentie die het hun organisatie kan bieden; zo kunnen er nieuwe deelnemers / klanten 
ontstaan voor de organisaties in de buurt maar kan het ook nieuwe vrijwilligers of 
initiatiefnemers opleveren.  Het gaat vooral om het delen van dezelfde trots voor de buurt en 
het zichtbaar maken van het onontdekte. Veel bewoners hebben ‘wel eens gehoord’ van een 
initiatief, maar hebben het nooit werkelijk bezocht en met eigen ogen gezien wie er bij 
betrokken zijn en wat er te doen valt.  
 
De deelnemende ondernemers worden zorgvuldig gekozen op hun bijdrage aan de buurt. 
Deze bijdrage kan zijn dat men bijvoorbeeld een grote sociale functie heeft in een buurt, 
ruimtes beschikbaar stelt voor de buurt, donaties doet voor buurtprojecten, actief meehelpt 
bij het organiseren van evenementen voor de buurt. Dat is ook het geval met alle plekken 
die dit jaar worden bezocht.  
 
 

 
 
Via deze fysieke kennismaking heeft zich al een aantal matches voorgedaan tussen 
initiatieven die vrijwilligers zoeken en bewoners die graag willen helpen. Voor een uitgebreid 
verslag hiervan zie ‘Bijlage 1: onderzoeksresultaten 2018’.  
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De tours 
In de vier buurten vindt op dezelfde zaterdagochtend, tussen 10:00-12:30 uur, om de twee 
weken een tour plaats. De eerste serie tours is uitgevoerd op 12 mei, de vuurproef voor alle 
buurtgidsen. Bij alle vier de tours liep iemand van het centrale team mee, in overleg met de 
gidsen zelf, omdat wij niet de indruk wilden wekken dat wij kwamen controleren of sturen. 
Het was vooral om samen te ervaren hoe de tours verliepen. De wederzijdse ervaringen 
waren zeer positief. 
De onttrekking van gegevens door GBA zat kort op de verspreiding van de brieven. Er was 
gekozen voor twee batches waarbij de 1ste batch nieuwe bewoners binnen tijdvenster van 6 
maanden selecteerde. Op basis van ervaringen in 2017 voor de Indische Buurt waren de 
verwachtingen dat er circa 1200 adressen per buurt zouden worden onttrokken. Dit bleek bij 
verspreiding van de brieven in de eerste week van mei verspreidt aanzienlijk lager te zijn.  
 

Buurt Batch #1  

IJburg (1 juni - 30 november 2017) 485 

Indische Buurt  (1 juni - 30 november 2017) 814 

Transvaal/Oostpoort  (1 juni - 30 november 2017) 400 

Cruquiusgebied (alle bewoners, bestaand én nieuw) 2368 

Totaal 4067 

  
Dit kwam pas goed aan het licht doordat het aantal bewoners dat zich aanmelden voor een 
aantal buurten lager was dan verwacht. Daarnaast werden we geconfronteerd met een 
relatief hoge ‘no show’, dit in sterke afwijking met de pilot in 2017 waar een 
opkomstpercentage onder de aanmeldingen van 98% werd gemeten. Het leverde overigens 
verder geen problemen op, wel minder volle groepen, wat dan weer het voordeel had dat er 
meer persoonlijke ontmoetingen plaatsvonden.  
Hier is alsnog meteen op geanticipeerd door extra promotie uit te voeren in de buurten zelf, 
via online en offline promotie, waaronder postercampagnes. Daarnaast is de 2de batch 
vervroegd onttrokken waarbij ook het tijdvenster is vergroot naar bewoners in circa 18 
maanden ‘nieuw’ in de buurt. Voor de Indische Buurt leverde dit een overlap op met de 
genodigden ten tijde van de pilot in 2017, hierdoor viel hier het aantal lager uit. 
Voor IJburg is besloten ook het Steigereiland tot de buurt te betrekken, eerder viel dit deel er 
buiten. 

Buurt Batch #2  

IJburg (1 januari 2016 - 1 juni 2017) 1334 

Indische Buurt (1 januari 2016 - 1 juni 2017) 381 

Transvaal/Oostpoort  (1 januari 2016 - 1 juni 2017) 749 
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Totaal 2464 

 
Na batch 2 hebben we een pilot gedraaid om meer bewoners uit te nodigen. Dit hebben we 
volgens de ‘pandenaanpak’ gedaan. Hierbij hebben we een aantal panden / blokken / 
straten geselecteerd (in samenwerking met de gebiedsmakelaars en of gidsen) die we 
vervolgens zo persoonlijk mogelijk zijn gaan benaderen. Dit was in de vorm van ‘op maat 
gemaakte’ flyers en pagina op de website, het benaderen van sleutelfiguren in die omgeving 
(conciërge, actieve bewoners,...) en via het aanspreken van mensen voor de deur. 
Verrassend genoeg heeft dit niet het gewenste effect gehad en weten we dat we dit in de 
toekomst niet meer zullen inzetten.  
 
Batch 3 heeft plaatsgevonden op 11 september 2018 en in totaal zijn er 3004 brieven 
verstuurd naar de 4 buurten, dat is inclusief de nieuwe bewoners van het Cruquiusgebied. 
We hebben hiervan niet de specificatie van de vier buurten.  
Opvallend was dat voornamelijk de laatste batch goed heeft gewerkt. Het betreft hier 
mensen die er het meest recent zijn komen wonen. Het was in die tijd ook minder warm 
weer; tijdens het voorjaar en de zomer was het altijd (erg) warm weer tijdens de tours. Dit 
heeft mogelijk ook invloed gehad.  

Differentiatie in aanpak per buurt 
In samenspraak met de gebiedsmakelaars en andere betrokkenen uit de buurt zijn de 
buurten bepaald. Hieronder een uitleg van de specifieke aanpak per buurt.  
 
Indische Buurt 
Hier is extra aandacht besteedt aan 1 specifieke buurt, te weten de Ambonpleinbuurt. De 
reden hiervoor is dat er een behoefte is om de bewoners van deze buurt te activeren.  

1. Bewoners van deze buurt hebben een flyer in de bus gekregen.  
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2. Het lokale netwerk van organisaties in de buurt extra aangeschreven hierover.  
3. De tour eindigt bij het Ambonplein; met in ieder geval een bezoek aan het nieuw 

gevestigde restaurant Thuskomme en wanneer het mogelijk was bij de Batjanburen 
en de Nedphokoepel. Tijdens de tours zijn mondeling een aantal andere initiatieven 
in die buurt toegelicht.  

4. Er is een bericht geplaatst op de mijn-buur app. Hier is 1 reactie op gekomen.  
We hebben niet uit onderzoek kunnen concluderen dat meer mensen uit deze buurt mee 
hebben gedaan. Wel hebben we tijdens de tours gemerkt dat veel mensen deze buurt nog 
niet kenden en er blij verrast mee zijn.  
 
Transvaal en Oostpoort 
Bij transvaal heeft de participatiemakelaar van het stadsdeel extra geflyerd bij een aantal 
blokken die relatief nieuw zijn (maar geen uitnodiging hebben ontvangen omdat ze buiten 
batch 1 vielen).  
Een andere differentiatie in deze buurt ten opzichte van de andere buurten is dat er twee 
buurten zijn gecombineerd. De wens van het stadsdeel was om de bewoners van deze 
buurten juist meer uit te nodigen de andere buurt te leren kennen. Het betreft twee behoorlijk 
verschillende buurten.  We kunnen concluderen dat Oostpoort en Transvaal niet bij elkaar in 
1 tour moeten worden behandeld. Bewoners zijn teleurgesteld als het niet voornamelijk over 
hun eigen buurt gaat en ook de gidsen vinden het lastig om zich de andere buurten eigen te 
maken.  
 
IJburg 
Bij ijburg wordt Buurtgids ingezet rondom een blok met vluchtelingen. Dit blok is 9 juni 
opgeleverd. De bewoners van dit blok zijn nog niet actief benaderd in batch 1. Er is veel 
ingezet op dit blok (door lokale ambassadeurs, ons team, extra flyers in de omgeving). Dit 
heeft een aantal deelnemers in en om het gebouw opgeleverd. We kunnen wel voorzichtig 
concluderen dat het voor de statushouders niet perse de eerste prioriteit had om mee te 
doen.  
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Cruquiusgebied  
In dit gebied zijn alle bewoners uitgenodigd. Dit was de wens van het stadsdeel omdat er 
een hele nieuwe wijk wordt gebouwd aan de rand van een bestaande. Het doel is hier meer 
interactie tussen oude en nieuwe bewoners en alle bewoners enigszins op de hoogte stellen 
van alle ontwikkelingen.  
De eerste zes tours zaten vol met nieuwe en oude mensen. Daarna (omdat er geen batch 2 
is verstuurd in deze buurt) liep het aantal erg naar beneden.  

Resultaten onderzoek 
We hebben voor aanvang van de tours een uitgebreid onderzoeksplan opgesteld, waarbij 
een differentie is gemaakt onder de ‘verplichte’ en vrijwillige vragen die voor inschrijving en 
na deelname gevraagd worden. De resultaten van het gehele onderzoek zijn te lezen in 
‘Bijlage 1; onderzoeksresultaten 2018’. Tevens hebben we deelnemers een aantal maanden 
na de tour ondervraagd. Deze resultaten worden nog geëvalueerd. De belangrijkste  
conclusies zijn hier te lezen.  
 
Van mei t/m oktober 2018 liepen 17 gidsen  van het buurtgidsen-collectief 39 tours door 4 
buurten. In de Indische Buurt, Cruquiusbuurt, Transvaalbuurt en op Ijburg maakten 304 
buurtbewoners kennis met elkaar, hun buurt en minimaal 3 sociale initiatieven of betrokken 
ondernemers. 
 
Wat betreft de demografische gegevens zien we hieronder de woonsituatie van de 
buurtbewoners en hoe lang zij in de buurt wonen. Samengevat kunnen we stellen dat: 

- 39% van de deelnemers is alleenstaand zonder kind en 31 % woont samen zonder 
kind. 

- Gemiddelde leeftijd van de tour-aanmelders is 42 jaar. 
- De helft van de tour-aanmelders woont korter dan een jaar in de buurt.  

 
Beoordeling van de tour 

- Alle deelnemers vonden de tour ‘redelijk waardevol’ tot ‘zeer waardevol’. 
- 100% van de deelnemers waren enthousiast over het enthousiasme van de 

buurtgidsen. 
- 94% van de deelnemers zou buurtgids aan nieuwe bewoners aanraden. De overige 

6% antwoordde ‘misschien’. 
- 1/4 deel van de deelnemers waardeerde het leren kennen van buurtinitiatieven het 

meest 
 
Lokale participatie verhogen: 

- Iets minder dan 70% van de deel de deelnemers deelt na de tour weetjes 
anderen/buren. Hierdoor verspreidt de kennis voor de buurt zich verder dan alleen de 
buren die deel hebben genomen aan de tour van Buurtgids. 

- 9 van de 24 respondenten beantwoordden de vraag of zij vaardigheden hebben die 
zij voor de buurt zouden willen inzetten positief. 4 mensen van de 24 gaf aan dit in de 
toekomst misschien te willen.  
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- Voorbeeld van Buurtgids medewerker Dineke: “Een moeder die uit Amsterdam Zuid 
kom voelt zich super thuis in deze buurt. Ze ervaart de mensen als erg vriendelijk en 
vind het leuk dat men elkaar begroet op straat. Ze wil graag af en toe vrijwilligerswerk 
doen. Wij hebben haar uitgebreid verteld over Makkie en ze gaat dit even goed 
bekijken op de website.” 

- Voorbeeld van Iniatiefnemer SK Coaching Sinan: “Bewoner Antonio uit Portugal 
hebben wij leren kennen tijdens de Buurttour op Ijburg. Hij vond ons werk dusdanig 
interessant dat hij heeft voorgesteld zich in te zetten voor de jeugd! Zo leert Antonio 
de Nederlandse taal sneller en kunnen tieners wat Engels, Portugees of Spaans van 
hem leren! Makram stelde Antionio gister voor aan de groep en heeft al wat nieuwe 
woordjes Engels aan de leerlingen geleerd!” 

 
Sociale cohesie verhogen: 
Uit een flink aantal voorbeeld-verhalen en quotes kunnen wij opmaken dat er meer 
persoonlijk contact ontstaat tussen bewoners door de buurtgidstour.  
 
Tim:                          “Na afloop van de tour sprak ik met mensen die een heel ander leven 
hebben dan ik en waar ik normaal gesproken niet zo snel mee in contact kom, dat vond ik 
heel leuk!” 
 
Liesbeth:              “Alle weetjes waren interessant en bovendien leer je ook mensen uit de 
buurt kennen die je misschien nooit eerder hebt gezien.” 
  
Tudor:                     “Besides the hidden jams and interesting storytelling by Kim (amazing 
guide) we also like our neighbors very much - friendly and open-minded people.” 
 
Vergroten van kennis en waardering voor de buurt: 

- 94% heeft door buurtgids nieuwe locaties of initiatieven leren kennen 
- 1/4 deel van de deelnemers waardeerde het leren kennen van buurtinitiatieven het 

meest, terwijl zij dit meestal niet noemen als voornaamste reden van aanmelding. Je 
zou dus kunnen stellen dat deelname aan de buurtgidstour mensen bewuster maakt 
van het bestaan van buurtinitiatieven.  

- 76% van de deelnemers gaf aan dat Buurtgids eraan heeft bijgedragen dat zij zich 
meer zijn gaan thuisvoelen in de buurt. 

- 90% van de deelnemers waardeert zijn of haar buurt meer sinds de deelname aan 
de buurtgidstour. 

- 97 % van de deelnemers een beetje – tot heel anders naar de buurt. Zie hieronder 
een aantal quotes ter illustratie: 
Samara: “De tour hielp mij beter naar de buurt kijken. Hoe de buurt is ontstaan maar 
ook te zien wat er te doen is” 
Sebastian:“Er is hier veel meer te beleven dan ik had gedacht.” 
Danny:“Ik vind mijn buurt nu nog leuker” 
Jelle: “Overal waar ik nu fiets of loop zie ik het verleden als een extra laag over de 
werkelijkheid liggen.”  
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Communicatie 
Onder andere via onderstaande kanalen is er bekendheid gegeven aan de Buurtgids 
activiteiten in de vier buurten in Oost.  
 
Jekuntmeer.nl 
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/start/show/87706-ontdek-je-buur%28t%29 
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/actueel/2018/ontdek-je-eigen-buurt-3271 
 
Evementenkalender Amsterdam.nl 
https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2018/06/ontdek-buur/  
 
BuurtBalies 
https://buurtbalietransvaal.nl/engine?service=action:zoeken&cmd=find  
https://buurtbalie-ohg.nl/engine?service=action:zoeken&cmd=find 
https://indischebuurtbalie.nl/engine?service=action:zoeken&cmd=find 
https://dapper-buurtbalie.nl/engine?service=action:zoeken&cmd=find 
https://halloijburg.nl/engine?service=action:zoeken&cmd=find 
 
Eigen website en facebook 
https://www.buurtgids.nl 
https://www.facebook.com/buurtgids/ 
 
Uitnodigingen via Basisinformatie: zie projectplan in bijlage 2 
 
Brief naar bewoners: zie brieven in bijlage 3 
 
Flyer: zie flyer in bijlage 4 

Stichting Buurtgids 
De organisatie is zelf ook enorm gegroeid in 2018. Zo zijn we gegroeid van een uitvoerend 
bestuur naar de volgende organisatie: Annemarie is de uitvoerder en stapt het bestuur. De 
overige twee bestuursleden Luca en Feye zullen aanblijven als algemeen bestuurslid en 
geen prominente rol meer aannemen in de uitvoering. We hebben inmiddels een nieuwe 
voorzitter gevonden (Sandra Bos) en zijn er vergaande gesprekken met een 
penningmeester.  
Tevens is er nu een medeverantwoordelijke voor het managen van de organisatie (Joeri van 
de Riet) en hebben we een stadscoördinator aangesteld (Liesbeth Moddel) die in 2019 het 
contact met klant, gids, deelnemer en lokaal netwerk zal oppakken. Kortom; een bewogen 
jaar dus.  
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Afsluiting 
Hiermee sluiten we deze eindverantwoording af, een stuk dat wij met veel trots en plezier 
hebben opgesteld. Wij hopen dat dit een helder beeld heeft kunnen geven van de voortgang 
en resultaten van onze activiteiten in 2018. We hebben een bijzonder jaar gehad waarin we 
erg veel hebben geleerd. We zijn ontzettend dankbaar dat we de kans hebben gekregen om 
de vier buurten in Amsterdam Oost te mogen bedienen met Buurtgids.  
 
Mochten er alsnog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit verslag neemt u 
dan gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke buurtgroet! 
 
Stichting Buurtgids 
 
Annemarie van der Veen (voorzitter) 
Feye van Olden (algemeen bestuurslid) 
Luca van der Putten (secretaris/penningmeester) 
 
Bijlage 1. Onderzoeksresultaten 2018 
Bijlage 2. GBA projectplan 
Bijlage 3. Brief aan bewoners 
Bijlage 4. Flyer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

buurtgids.nl 

https://www.buurtgids.nl/


 
Eindverantwoording 
Buurtgids Stadsdeel Oost 2018 

Februari 2019  

 
 
Bijlage 2: GBA projectplan - Buurtgids 2018 
 
Doel 
Stadsdeel Oost wil bewonersparticipatie vernieuwd vormgeven. Hiervoor is er in 2017 een 
pilot gedraaid in de Indische Buurt met het uitnodigen van nieuwe bewoners, die niet eerder 
in de Indische Buurt hebben gewoond, voor een rondleiding door de buurt.  
Doel van deze rondleidingen is om een impuls te geven aan sociale, lokale betrokkenheid. 
Door mensen actief in aanraking te laten komen met lokale initiatieven levert dit de nieuwe 
bewoners mogelijkheden op voor participatie in de nieuwe buurt waar ze zijn komen wonen. 
De drempel om actief te worden verkleint doordat het contact actief wordt gelegd. 
Deze pilot is succesvol gebleken en daarom wordt het aantal buurten uitgebreidt.  In 2018 
zullen er tours plaatsvinden in vier buurten van Amsterdam-Oost. 
 
Gegevensverstrekking 
 
Gebieden 
De gevraagde data heeft betrekking op vier buurten in Amsterdam-Oost waar de Buurtgids 
actief zal zijn, te weten:  

1. Een gedeelte van de Indische Buurt (zie kaart Indische Buurt) 
2. Een gedeelte van IJburg (zie kaart IJburg) 
3. Een gedeelte van Oud Oost (zie kaart Transvaalbuurt/Oostpoort) 
4. Een gedeelte van Oostelijk Havengebied (zie kaarten Entrepotdok Noordwest en 

Cruquiusgebied) 
 
Voor het gebied in het Oostelijk Havengebied geldt een verbijzondering. Daar wordt in de 
buurt waar de Buurtgids actief zal zijn verschillend uitgenodigd op basis van geografische 
selectie. De reden hiervoor staat verderop in dit plan, maar daardoor zijn er in totaal vijf 
polygonen getekend door Niels van Santen van de gebiedspool Oost, zie bijlage 1, en 
worden de BAG-ID’s ook in vijf sets aangeleverd. 
 
Persoonsgegevens 
Van de personen worden de volgende gegevens aan de BRP onttrokken (gebaseerd op pilot 
2017): 

- geslacht 
- geslachtsnaam 
- adellijke titel 
- voorvoegsel(s) geslachtsnaam 
- voorletters 
- voorna(a)m(en) 
- opgemaakte naam 
- straatnaam 
- huisnummer / letter / toevoeging 
- postcode 
- woonplaats 

 
Procedure en planning 

- Het stadsdeel Oost draagt de BAG-ID’s over aan Daniel Mollenkamp. Op basis            
daarvan en dit projectplan zal er een offerte worden opgesteld. 

- Na opdracht kan de onttrekking uit het BRP plaatsvinden. 
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- Het stadsdeel Oost (Niels van Santen) ontvangt Batch 1A uiterlijk 2 april 2018 de              
gegevens. Batch 2A uiterlijk 2 juli 2018. Dit in de vijf sets die corresponderen met de                
aangeleverde BAG-ID’s en getekende polygonen. 

- Het stadsdeel Oost verstuurt binnen vier weken een brief aan de hoofdbewoners met             
informatie over het project. Zie bijlage 2.1 en 2.2 voor de strekking van de brieven. 

- De informatie zal alleen gebruikt voor een eenmalige aanschrijving en deze 
aanschrijving zal vanuit het stadsdeel op logo papier van de Gemeente Amsterdam 
plaatsvinden.  

- De initiatiefnemers van Buurtgids zullen onder geen beding deze informatie inzien. 
- De bewoners zullen zich moeten aanmelden met een code. Deze code zorgt ervoor 

dat zij zich kunnen aanmelden voor de juiste tour (in hun buurt).  
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Data verstrekking 
Voor alle betreffende gebieden worden de nieuwe bewoners uitgenodigd, wat daaronder 
wordt verstaan staat verderop onder ‘batch 1A’ en ‘batch 2A’ omschreven.  
Voor één gebied, het cruquiusgebied, worden ook de actueel ingeschreven bewoners 
uitgenodigd.  
 
Tot deze keuze is de Buurtgids samen met de desbetreffende gebiedsmakelaar gekomen 
omdat het Cruquiusgebied op dit moment een bijzondere ontwikkeling doormaakt. Ongeveer 
de helft van het landoppervlak, het huidige ‘Bedrijvengebied Cruquiusgebied, wordt 
getransformeerd naar een bestemming Wonen, waar nu nauwelijks iemand woont. Direct 
naast dit gebied ligt de Architectenbuurt dat al decennia bewoond wordt. Deze ‘harde’ 
scheiding tussen nieuw en huidig leent zich goed voor een test of de Buurtgids juist door 
actieve vermenging van deelnemers de sociale cohesie tussen deze twee groepen 
bewoners (huidig en nieuw) kan aanjagen. 
Om het aantal deelnemers van alle betreffende buurten beter te spreiden over de periode 
van uitvoering -van april 2018 tot november 2018- zal de uitnodiging voor de deelname aan 
de tour op twee momenten worden verstuurd. Om deze reden zijn de gegevens van de 
potentiële deelnemers ook in twee batches vereist.  
Alleen batch 1A en batch 2A zullen worden onttrokken uit het BRP. De batches 1B en 2B 
komen tot stand door een filter te maken tussen het totaal aan ingeschreven bewoners 
(BAG-ID’s) en de nieuw ingeschreven bewoners zijnde batch 1A en 2A. Dit filter zal het 
stadsdeel Oost (Niels van Santen) uitvoeren op basis van de input vanuit het GBA en direct 
op het moment van de dataverstrekking. 
 
Batch 1A: Dataverstrekking op 2 april 2018, de nieuwe bewoners  

- Nieuw ingeschreven bewoner die tussen 1 juni 2017 en 30 november december            
2017 en nog actueel ingeschreven in alle vijf betreffende gebieden van stadsdeel            
Oost. 

- Leeftijd: 18+ 
- Vorig woonadres buiten de desbetreffende buurt 
- Één brief per adres gericht aan de nieuw ingeschreven bewoner met de hoogste             

leeftijd 
- Brief wordt geadresseerd op naam 

 
Batch 1B: Data na filtering op 2 april 2018, ongeveer de helft van het totaal aantal bewoners                 
in het Cruquiusgebied (kaart 4.2) 

- Ingeschreven hoofdbewoner, die zich hebben ingeschreven tot 1 juli 2017 en hier tot             
op het moment van dataverstrekking wonen. 

- Leeftijd: 18+ 
- Één brief per adres 
- Brief geadresseerd op adres en niet op naam (bijv. ‘aan de bewoner(s) van             

Zeeburgerkade 33’) 
 
Batch 2A: Dataverstrekking op 2 juli 2018, de nieuwe bewoners 

- Nieuw ingeschreven hoofdbewoner die tussen 1 dec 2017 en 31 mei 2018 en nog              
actueel ingeschreven in alle vijf betreffende gebieden van stadsdeel Oost. 

- Leeftijd: 18+ 
- Één brief per adres gericht aan de nieuw ingeschreven bewoner met de hoogste             

leeftijd 
- Vorig woonadres buiten de desbetreffende buurt  
- Brief geadresseerd op naam 
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Batch 2B: Data na filtering op 2 juli 2018, ongeveer de helft van het totaal aantal bewoners                 
in het Cruquiusgebied (kaart 4.2) 

- Bestaande hoofdbewoners, die zich hebben ingeschreven tot 1 juli 2017 en hier tot             
op het moment van dataverstrekking wonen. 

- Achternaam met beginletter L t/m Z 
- Leeftijd: 18+ 
- 1 brief per adres 
- Brief geadresseerd op adres en niet op naam (bijv. ‘bewoner van ...kade 33’) 

 
Batch 3: Dataverstrekking op 11 september 2018, de nieuwe bewoners 

- Nieuw ingeschreven hoofdbewoner die tussen 1 dec 2017 en 1 september 2018 en             
nog actueel ingeschreven in alle vijf betreffende gebieden van stadsdeel Oost. 

- Leeftijd: 18+ 
- Één brief per adres gericht aan de nieuw ingeschreven bewoner met de hoogste             

leeftijd 
- Vorig woonadres buiten de desbetreffende buurt  
- Brief geadresseerd op naam 
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Bijlage 1: vijf kaarten met gebieden 
 
Kaart 1: Gedeelte Indische Buurt, alleen nieuwe bewoners, Batch 1A en 2A 
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Kaart 2: Gedeelte IJburg, alleen nieuwe bewoners, Batch 1A en 2A 
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Kaart 3: Gedeelte Oud Oost, alleen nieuwe bewoners, Batch 1A en 2A 
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Kaart 4.1: Noordwestelijk van het Cruquiusgebied, Entrepotdok Noordwest, alleen nieuwe          
bewoners, Batch 1A en 2A 

 
 
 
Kaart 4.2: Cruquiusgebied, nieuwe én bestaande bewoners, Batch 1A, 1B, 2A en 2B 
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Bijlage 3.1: Brief voor nieuwe bewoners 
 
Beste bewoner, 
  
Volgens onze gegevens bent u het afgelopen jaar als nieuwe bewoner in Stadsdeel Oost 
komen wonen.  
 
Wij heten u van harte welkom in uw nieuwe buurt!  
 
Als stadsdeel willen we u graag de mogelijkheid geven om uw buurt op een bijzondere 
manier te leren kennen. Daarom bieden wij u en uw eventuele gezinsleden en/of 
huisgenoten een gratis rondleiding door de buurt aan. Hiervoor werken we samen met 
stichting Buurtgids.  
  
Buurtgids organiseert deze rondleidingen in de maanden mei tot en met oktober 2018. Zij 
vinden om de week plaats op de  zaterdag. Tijdens deze ontdekkingstocht maakt u kennis 
met bijzondere plekken, mooie bewonersinitiatieven, mede buurtbewoners en geven lokale 
gidsen van Buurtgids u handige tips over de buurt.  
  
Lijkt het u ook leuk om met Buurtgids op stap te gaan? Meld u zich dan vooral aan voor een 
tour via www.buurtgids.nl of bel naar 06-40 62 95 66. Er zijn beperkte plekken beschikbaar, 
dus wees er snel bij!  
 
Om u aan te melden voor deze tour dient u de volgende code in te vullen op de website van 
buurtgids (www.buurtgids.nl):  
 
CODE:(bijvoorbeeld:) BUURTGIDS1 
 
Meer informatie hierover vindt u in de flyer bij deze brief. 
 
Mochten er eventueel vragen zijn naar aanleiding van deze aanschrijving, dan kunt u contact 
opnemen met stadsdeel Oost [e-mailadres, contactpersoon, telefoonnummer] 
  
Hopelijk tot ziens in uw buurt! 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 3.2: Brief voor actueel ingeschreven bewoners 
 
Beste bewoner(s), 
 
Er zijn veel ontwikkelingen in uw buurt; er komen nieuwe mensen wonen, er zijn allerlei 
leuke bewonersinitiatieven en nieuwe ondernemers vestigen zich in de buurt.  
 
Als stadsdeel willen we u graag de mogelijkheid geven om uw buurt op een bijzondere 
manier te leren kennen. Daarom bieden wij u en uw eventuele gezinsleden en/of 
huisgenoten een gratis rondleiding door de buurt aan. Hiervoor werken we samen met 
stichting Buurtgids.  
  
Buurtgids organiseert deze rondleidingen in de maanden mei tot en met oktober 2018. Zij 
vinden om de week plaats op de  zaterdag. Tijdens deze ontdekkingstocht maakt u kennis 
met bijzondere plekken, mooie bewonersinitiatieven, mede buurtbewoners en geven lokale 
gidsen van Buurtgids u handige tips over de buurt.  
  
Lijkt het u ook leuk om met Buurtgids op stap te gaan? Meld u zich dan vooral aan voor een 
tour via www.buurtgids.nl of bel naar 06-40 62 95 66. Er zijn beperkte plekken beschikbaar, 
dus wees er snel bij!  
 
Om u aan te melden voor deze tour dient u de volgende code in te vullen op de website van 
buurtgids (www.buurtgids.nl):  
 
CODE:(bijvoorbeeld:) BUURTGIDS1 
 
Meer informatie hierover vindt u in de flyer bij deze brief. 
 
Mochten er eventueel vragen zijn naar aanleiding van deze aanschrijving, dan kunt u contact 
opnemen met stadsdeel Oost [e-mailadres, contactpersoon, telefoonnummer] 
  
Hopelijk tot ziens in uw buurt! 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 4: Flyer Buurtgids 2018 
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