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Tijdens burendag in Buitenveldert Oost werd er een lunch georganiseerd in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark, op die dag was er ook een buurttour. We zijn daarom 
onze tour daar geëindigd. Ik hoorde later van de organisatie dat een stuk of 5 
buurtbewoners tot einde van de middag met elkaar gezeten hebben en na de koffie 
en lekkere fles wijn hebben opengetrokken. Ook hebben twee bewoners 
aangeboden om vrijwilliger te zijn bij een event wat er later die maand was. 

In Zuid-Pijp liep een bewoner mee die tijdens de tour aan het fotograferen was 
en erg enthousiast vertelde over zijn hobby. Tijdens het koffiedrinken gaf een 
andere bewoner aan een heel duur fototoestel te hebben maar er niet zoveel 
van te begrijpen. De fotograferende buurman bood aan om haar te helpen, 
inmiddels hebben ze samen gezeten en fotograferen ze er beide op los:) 

 

Tijdens de eerste tour in de Stadionbuurt liep Vincent mee, de 
schrijver van het boek ‘Happy Time Offline’. Zoals de naam al doet 
vermoeden staan hier allemaal dingen in die je kunt doen in je tijd 
offline. Een andere deelnemer was docent op een school in de 
Stadionbuurt en heeft Vincent uitgenodigd om te komen spreken op 
school om de jongeren te motiveren om vaker offline te gaan. 



  

 

Inleiding 

Opdrachtbeschrijving 

We hebben in 2019 Buurtgids mogen opzetten, uitvoeren en analyseren in 3 buurten in Amsterdam 

Zuid, te weten: Stadionbuurt, Zuid-Pijp, en Buitenveldert Oost. Voor u ligt een verslag van onze 

werkzaamheden en de resultaten die daaruit voort komen te weten: 

• De opstart in de drie buurten  

• Het uitvoeren van 6 tours in deze drie buurten.  

 

Impact 

 
Zijn initiatieven bekender geworden in de wijk? 

Deelnemers geven aan nieuwe plekken ontdekt te hebben. Daarvan heeft 90% van de deelnemers 

aangeven terug te willen gaan naar locaties die in de tour zitten. Voorbeelden daarvan zijn de 

Kruidentuin, het Trammuseum en de Dagenraad.  Het is bovendien positief om te ervaren dat dit niet 

alleen geldt voor bewoners die nieuw zijn in de buurt, maar ook voor mensen die 10 jaar of meer in de 

buurt wonen. Ook zij geven aan nieuwe verhalen en plekken te ontdekken in de buurt. Een derde 

argument is dat deelnemers duidelijk anderen vertellen over plekken uit de tour en zelfs aanzetten 

tot het nemen van initiatief.  

 

Zijn er nieuwe contacten opgedaan in de wijk? 

Ja, er zijn in totaal 17 tours gerealiseerd waarbij in totaal 109 mensen andere buren hebben ontmoet. 

40% daarvan heeft buren ontmoet waarmee ze voornemend zijn nog een keer af te spreken. Buren 

groeten of ontmoeten elkaar na de tour en spreken met elkaar af. Alleen al op basis van de 

evaluatieformulieren zijn er 8 informele ontmoetingen geweest dankzij de tours, waarbij dit vanuit de 

praktijkervaring zeer aannemelijk vaker is gebeurd. Bovendien zijn dit duurzame burenrelaties. 

Verder speelt ook nog hebben de tours ook een andere vorm van contact gerealiseerd. Dit heeft 

ermee te maken dat de deelnemers via het nemen van initiatief of het teruggaan naar locaties, ook 

nieuwe ontmoetingen hebben gerealiseerd.  

 

Heeft het geleid tot nieuwe initiatieven in de wijk? 

De helft(!) van de respondenten geeft aan een vaardigheid te hebben die hij/zij wil inzetten voor de 

buurt. Van deze helft hebben we actief contact met respondenten die hun contactgegevens hebben 

achter gelaten. Waar het nodig is brengen we ze in contact met de gebiedsmakelaars. In het algemeen 

hebben we ervaren dat er vaak tijdens de tours al informatie wordt uitgewisseld die tot initiatief voor 

de buurt leiden. In totaal kunnen we 14 buurtinitiatieven bevestigen die dit jaar dankzij de buurttours 

zijn ontstaan. Het is waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal hoger is. De verscheidenheid in 

acties is groot. Van een fotografieclub tot huiswerkhulp.  

 

Is het netwerk in de buurt versterkt? 

Allereerst blijkt uit de evaluaties dat deelnemers en gidsen elkaar vaker ontmoeten, nadat de tours 

hebben plaatsgevonden. Daarnaast is dat duidelijk wordt dat locaties vaker bezocht worden door de 

tours. Daar blinken CC Amstel, Plan C, OBA’s en Trammuseum positief in uit. Hoofdstuk 1, de evaluatie 

op het proces, zal inzicht geven in hoe partners in de buurt betrokken zijn en hoe samenwerkingen 

tot stand zijn gekomen. Als laatste zijn alle 109 deelnemers geïnformeerd over de buurtstructuur via 

een sociale kaart met tourlocaties en aanvullende informatie over de buurt.  

 



  

 

 

 

 

1. Het proces 

Voorbereiding 

Naast geografische kaders heeft Buurtgids met het stadsdeel bepaald hoe het totale aantal mensen 

dat in een buurt woont het beste uitgenodigd kan worden. Mensen die zich als ‘nieuw’ in de buurt 

beschouwen krijgen een andere brief dan mensen die al lang in de buurt wonen (bestaande 

bewoners). De reden hiervoor is dat de opkomstpercentages bij nieuwe bewoners hoger zijn dan bij 

bestaande. Op basis hiervan hebben we samen met het stadsdeel de planning van de tours voor 2019, 

2020 en 2021 gemaakt. Hier is veel correspondentie over geweest, met Rashna, de 

gebiedsmakelaars, maar ook met de afdeling Basisinformatie. Hieronder zie je een overzicht van de 

tours die we aan de 2 verschillende doelgroepen gericht hebben.  

 

Buurt Tours ‘nieuwe’ bewoner Tours ‘bestaande’ bewoner Totaal 

Stadionbuurt  3 3 6 

Zuid Pijp  1 5 6 

Buitenveldert Oost  3 3 6 

 

De brief is niet het enige wervingskanaal geweest. Ook samen met de partners in de buurt is online en 

offline promotie gevoerd en hebben we het concept gepresenteerd in de buurten op relevante 

evenementen en bijeenkomsten. Er zijn persberichten uitgegaan en er is een specifieke flyer 

ontworpen en verspreid. Ook hebben we tijdens de opstartfase van de gebiedsmakelaars een aantal 

namen van sleutelfiguren in de verschillende buurten gekregen. We zijn met een groot deel daarvan 

in gesprek geweest om te kijken of ze wellicht zelf gids wilden worden of geschikte kandidaten kende. 

Via de verschillende kanalen hebben zich uiteindelijk ook gidsen aangemeld.  

 

De opstartfase heeft helaas nog niet geleid tot ons gewenste aantal gidsen per buurt. Later toen de 

tours van start gingen hebben zich meer gidsen gemeld. Uiteindelijk zijn er in totaal acht bewoners 

buurtgids geworden in de drie buurten. De gidsen en de stadscoördinator zijn daarna (per buurt) 

regelmatig samengekomen om de tour te ‘ontwerpen’ en verschillende proeftours te lopen. We vinden 

het fanatisch om te zien hoeveel kennis er bij de gidsen zit, mede daarom hebben we zulke mooie 

tours kunnen aanbieden. 

 

Hieronder volgen acties die goed werkten in promotie voor de tours en het werven van gidsen. 

• Netwerken van lokale organisaties, flyers en posters. Denk aan het 5-jarig bestaan van 

stadsdorp de Pijp op 18 mei, maar ook aan bezoek van de wijktafels om organisaties te 

ontmoeten en sleutelfiguren in de buurt. 

• Ook via social media is er informatie verspreid, zowel via ons eigen kanaal als het kanaal van 

organisaties die actief zijn in Amsterdam-Zuid (o.a voor elkaar in zuid. Zuid.nl en Huis van de 

Wijk(en)).  

• Ook traditionele media werkt heel goed. De Echo heeft verrassend veel respons opgeleverd 

en in de glossy van Zuid.nl zijn we ook verschenen.  

• Daarnaast heeft het Stadsdeel ook haar communicatiekanalen ingezeten voor zowel het 

werven van gidsen als deelnemers.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Pijp 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Zuid- Pijp bruist van de mooie plekken, verhalen en maatschappelijke initiatieven.  Qua inhoud is 

het in de Zuid-Pijp dus vooral een uitdaging om niet te veel te willen vertellen. Eén van de initiatieven 

die is bezocht is Plan C.  Daar werd door de deelnemers erg positief op gereageerd, lang niet iedereen 

kende het.  Ook CC Amstel was een plek waar lang nog niet iedereen geweest was en waar ook erg 

goed op werd gereageerd. In de drie laatste tours liepen ook veel mensen mee die al 10+ jaren in de 

Pijp woonde. Zij waren allemaal echt super blij en 

enthousiast over dit initiatief, het wordt dus echt 

gedragen door de buurt. Door hun deelname is er 

ook veel nieuwe info toegevoegd aan de 

tour. Waaronder de schildering die op de eerste 

verdieping staat op het Berlage Lyceum.   
Overige plekken die zijn bezocht tijdens de tour in 

de Zuid-Pijp zijn:  

• De Diamantfabriek 

• Cinetol 

• Het Badhuys 

• Berlage Lyceum 

• Kinderboerderij de Pijp 

• Huis van de Wijk de Pijp.  
 

Het gidsencollectief in de Pijp bestaat nu uit twee vaste gidsen, daarnaast zijn er nog twee die af en 

toe mee willen lopen. Beide zijn erg enthousiaste en actieve buurtbewoners die hun Buurtgids functie 

met verve hebben uitgeoefend.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadionbuurt 

 

 

 

 

 

 

 
De Stadionbuurt zit net als de Zuid-Pijp ook boordevol met mooie verhalen, plekken en initiatieven. 

Dit is natuurlijk erg prettig voor de inhoud van de tour.  Met name de startplek het Trammuseum werd 

erg goed gewaardeerd. Een plek waar veel mensen vaak langs lopen maar niet de tijd voor nemen om 

eens te bezoeken. Dat zagen we terug in alle tours, dat niet alleen de ‘onbekende plekken’ werd 

gewaardeerd maar vaak ook de bekende plekken. Juist omdat bewoners vaak niet te tijd nemen om 

dit soort prominente plekken te ontdekken in hun buurt. Plekken die zijn bezocht tijdens de tour in de 

Stadionbuurt zijn o.a:  

• Electrische Tram Museum 

• Huis van de Wijk Olympus 

• Olympisch Stadion 

• Olympiaplein  
• Havenstraat 

• de Skatebaan 

• Het Odensehuis 

• Jose Mollurua 

• Kruidentuin 

 
De Stadionbuurt heeft tijdens de gehele 

opdrachtperiode vier verschillende gidsen 

gehad, ze zijn geworven via sleutelfiguren in de wijk of via het artikel in de Echo. Vier enthousiaste 

gidsen die allen al actief waren/zijn in de wijk. Twee gidsen zijn of gaan helaas verhuizen waardoor ze 

geen gids meer kunnen zijn in de wijk. De twee andere gidsen hebben het nu te druk met andere 

werkzaamheden. Voor een nieuwe ronde zouden we dus op zoek moeten gaan naar nieuwe gidsen.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Buitenveldert Oost 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Buitenveldert-Oost was het opvallend dat er minder aanmeldingen zijn geweest vergeleken met de 

rest van de buurten. De mensen die zich opgaven, waren echter enorm nieuwsgierig en gemotiveerd. 

Vanuit de deelnemers is er opvallend veel vraag naar de geschiedenis van de wijk, meer dan in andere 

wijken.  Plekken die in Buitenveldert-Oost zijn bezocht tijdens de tour zijn o.a:  

• Speeltuin van Boshuizenstraat 

• Gijsbrecht van Aemstelpark 

• Het Levensboom Collectief 

• Eerste steen in Buitenveldert 

• Schooltuintjes 

• Riekermolen 

• Springlevend (De Buitenhof) 

• Het Huis van de Wijk. 
 

Voor Buitenveldert-Oost hebben we twee 

gidsen geworven. Beide gidsen hebben 

gereageerd n.a.v. de oproep in de Echo.  

  



  

 

Overzicht alle tours 

De tours vonden plaats op zaterdagochtend, tussen 10:00-12:30 uur. In alle buurten is in het begin de 

stadscoördinator mee geweest om zicht te hebben op de kwaliteit. Het was bedoeld om samen te 

ervaren hoe de tours verliepen.  

 

Tourdatum Stadionbuurt Zuid-Pijp Buitenveldert Oost 

25 mei 6 6 Geannuleerd i.v.m. gids 

8 juni  Geannuleerd ivm weer 5 2 

22 juni 7 8 Geannuleerd i.v.m. gids → 

LEV 

6 juli 10 Nvt Nvt. 

14 september 8 12 3 

28 september 9 8 3 

12 oktober 7 7 Geannuleerd i.v.m. weer → 

tour ambtenaren 

Tour LEV  Nvt Nvt 6 

 

Evaluatie opkomst 

De opkomsten in Stadionbuurt en de Zuid Pijp zijn vergelijkbaar met onze ervaringen met de eerste 6 

tours in andere ‘opstart-buurten’. Buitenveldert Oost is uiteraard onder gemiddeld. Bij een 

vervolgopdracht bepalen Buurtgids en het stadsdeel Zuid samen doelstellingen.  

  

Week van Zuid  

Stadsdeel Zuid heeft het verzoek bij Buurtgids neergelegd om een tour te organiseren op 15 juni als 

kick-off voor de Week van Zuid. De Week van Zuid is een week waarbij verschillende activiteiten en 

evenement op buurtniveau plaatsvonden. Bij het stadsdeel Zuid was het ook bedoeld voor 

professionals om de wijken in te gaan en informatie op te halen bij verschillende organisaties en 

locaties over wat er speelt in de buurt. Buurtgids zag het als een meerwaarde om de tour hiervoor aan 

te bieden en een gids voor te vragen. Er waren 2 deelnemers uiteindelijk.   

 

Tour voor professionals van stadsdeel Zuid 

Buurtgids en het stadsdeel zijn overeengekomen om in plaats van een geannuleerde tour in 

Buitenveldert een tour voor professionals van het stadsdeel te organiseren. In eerste instantie in 

Buitenveldert, in tweede instantie in Zuid-Pijp. Dit is helaas niet doorgegaan in verband met te weinig 

aanmeldingen. 

 

Buitenveldert (6) 

De 6e tour van Buitenveldert zal Buurtgids nog organiseren. Er zou een tour met professionals van 

het stadsdeel Zuid in Buitenveldert georganiseerd worden, maar dat is helaas niet doorgegaan. Bij 

doorgang in 2020 nemen we deze tour graag nog mee in de planning met de rest. Als Buurtgids in 

2020 géén doorgang krijgt, organiseren we deze tour in het voorjaar van 2020.   



  

 

 

Zuid Pijp 

In de Zuid Pijp is in de voorbereidingsmail van een tour, de verkeerde startlocatie gestuurd naar 

bewoners. Dit is gedeeltelijk nog vooraf gerectificeerd, maar sommige deelnemers hebben niet op de 

juiste locatie gewacht en zijn vervolgens vertrokken. Voor deze groep organiseren we nog een 

oplossing.  

 

 

 

Website en aanmeldprocedure 

We zijn er in 2019 achter gekomen dat het 

intensiever contact hebben met deelnemers 

voorafgaand aan de tour positief is voor de 

opkomst. Daarom hebben we in het 

aanmeldformulier de optie voor een 

telefoonnummer achter te laten ingevoerd.  We 

experimenteren momenteel met een SMS-

herinneringssysteem en nemen persoonlijk 

contact op. Dat hebben we nu gedaan bij 

ongeveer 6 tours en dat lijkt enorm goed te 

werken.  

 
 

  

 

 

  



  

 

2. Monitoring en evaluatie 

 

Een verslag van alle resultaten kunt u vinden in de bijlage. Hier noteren we alle belangrijke punten 

met betrekking tot de resultaten in Amsterdam Zuid. We hebben voor aanvang van de tours een 

uitgebreid onderzoeksplan opgesteld, waarbij 3 meetmomenten zijn waarvan we informatie over 

deelnemers (bewoners) krijgen.  

 

Onderzoek onder alle buurtgids Buurtgids t/m 3-12-2019:  

• 395 aanmeldformulieren 

• 128 evaluatieformulieren na tour 

• 51 evaluatieformulieren – 2 maanden na tour 

 

De eerste is het aanmeldformulier dat een deelnemer moet invullen om met een tour mee te gaan.  

o Zuid: 89 aanmeldformulieren 

o Zuid: 109 deelnemers tours 

• Vervolgens wordt automatisch, nadat de tour heeft plaatsgevonden deze deelnemer een 

‘evaluatieformulier na tour’ gestuurd.  

o Zuid: 20 reacties evaluatieformulier na tour (respons is 23%)  

• 2 maanden erna is een ‘evaluatieformulier - 2 maanden na tour’ gestuurd. Zo is er, bij 

voldoende tours en deelnemers een ontwikkeling op bepaalde onderwerpen waar te nemen.  

o Zuid: 4 reacties ‘evaluatieformulier – 2 maanden na tour’ 

 

De tours zijn sterk genoeg geweest om resultaten te zien.  

De resultaten zijn over het geheel goed en naar verwachting. We waren vooraf bang dat door 

tegenvallende opkomst (denk aan Buitenveldert) de effecten ook zouden tegenvallen. Daarvan is 

echter geen aanwijsbare sprake. 

 

Is de basis niet sterk? Dan loop je het hele traject achter de feiten aan… ook in resultaten 

Bij alle resultaten moet meegenomen worden dat we niet het aantal deelnemers hebben bereikt wat 

we voor ogen hadden. Hierdoor gelden de conclusies vooral voor Stadionbuurt en Zuid-Pijp. 

Buitenveldert Oost heeft verhoudingsgewijs te weinig bijgedragen om daar zinvolle buurtgerichte 

conclusies uit te trekken. Het is 

waarschijnlijk dat, wanneer deze 

tours een hogere opkomst 

hadden/krijgen, soortgelijke 

resultaten zichtbaar zouden 

zijn/worden. Dit wil overigens niet 

zeggen dat er niets bereikt is 

natuurlijk.  

 

Alleenstaanden 

48,5% van de deelnemers in Zuid zijn 

alleenstaanden zonder kinderen.  

 

Initiatieven en organisaties 

Plan C, CC Amstel, Dageraad en 

Trammuseum zijn locaties waar sommige deelnemers erg enthousiast over zijn, maar ook vaak naar 

terugkeren.  

25%

9%

7%48%

5%6%

Gezinssamenstelling

Samenwonend zonder
kinderen

Samenwonend met
kinderen

Met
huisgenoot/huisgenoten

Alleenstaand zonder
kinderen

Alleenstaand met
kinderen



  

 

 

Tevredenheid over de tours 

Deelnemers zijn erg tevreden over de tours. Het gaat 

hierbij om de beoordeling van de gids, de locaties en de 

vertelde verhalen. We zijn hierover zeer tevreden, 

wanneer we bedenken dat het de eerste keer is voor 

deze gidsen dat ze een tour bedenken, vormgeven en 

leiden. Daar zijn we erg trots op.  

 

Stimuleren van ontmoeting 

In Zuid blijft het aantal deelnemers dat voornemend is af te spreken met andere bewoners loopt nog 

iets achter ten opzichte van het gemiddelde. Hier zullen we in het vervolg extra aandacht aan moeten 

geven. Des te ervarener gidsen worden in tours, des te meer ruimte ze zullen voelen voor interactie 

met bewoners. Daarnaast zijn er nog meer manieren om uitwisseling te stimuleren.   

 

Ambassadeurschap 

Daar tegenover staat dat een bovengemiddeld groot gedeelte verteld anderen over ervaringen in de 

tour. Dat maakt deelnemers in Zuid bovengemiddeld goede ambassadeurs van hun buurt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tourevaluatie 

De feedbackformulieren van gidsen zijn voor ons 

ook waardevolle instrumenten. Elke tour wordt 

systematisch geëvalueerd en we werken de 

ervaringen en resultaten via verschillende 

kanalen (app-groepen, mail, evaluatieformulier) bij in een voortgangsdocument. Dit levert heel veel 

relevante informatie op. Enerzijds gaat dat over opkomst, welke dingen goed gingen en welke zaken 

beter kunnen. Anderzijds wordt er ook informatie gedeeld over impact van de tours die niet altijd in 

de evaluatieverslagen aan de oppervlakte komt. Omdat Buurtgids dit documenteert kunnen we 

onderstaande ervaringen delen.  

 

• Er is een fotografieclub ontstaan door een enthousiast fotograferende deelnemer en een 

andere deelnemer die dit juist wilde leren. Zij hebben een aantal keren afgesproken. 

• Gids Diemer heeft hulp gehad van deelnemers bij het afvalsymfonie festival. 

• Een kerk heeft twee vrijwilligers erbij gekregen. 

• Bewoners zijn met een groepje naar een burenlunch op Burendag geweest.  

 

 

 

80%

20%

Tips, weetjes en/of kennis gedeeld met 
anderen?

Ja

Nee

“In onze groep werd tijdens de tour ook al 
heel veel informatie gedeeld” 

“Ik ben dankbaar voor alle verhalen van de gids, die 
hebben de buurt meer tot leven laten komen :)” 



  

 

3. Verbeterplan 
 
In de Zuid Pijp en de Stadionbuurt gaat het goed 

Over de resultaten en de ervaringen die bewoners uit de Zuid Pijp en Stadionbuurt hebben gedeeld 

zijn we erg tevreden. De tours zijn inhoudelijk sterk, realiseren ontmoetingen en er zijn al mooie 

voorbeelden van initiatieven te noemen die voortkomen uit de tours.  

 

Een goed begin is het halve werk 

De gidsencommunity in de Stadionbuurt en Buitenveldert Oost is bij aanvang van de tours niet heel 

sterk geweest. In Buitenveldert heeft dit geresulteerd in het herplannen van tours. Dit is allemaal in 

overleg met het stadsdeel gebeurd, maar de gebiedsmakelaars zijn niet voldoende in deze 

ontwikkelingen meegenomen. In de Stadionbuurt is er een gids na een keer gestopt en in de Zuid-Pijp 

is een keer een verkeerde locatie doorgegeven. Dit zijn allemaal slordigheden, waardoor we veel extra 

werk hebben gehad om dit te corrigeren. Door allemaal verklaarbare redenen in het begin is de 

opstartfase niet volgens planning gegaan. Specifiek was het werven van gidsen in Buitenvelder lastig, 

waardoor ook de organisatie van de tours meer werk heeft gekost en de kwaliteit van de tour in 

Buitenveldert lang achterbleef. Na de eerste tours is de kwaliteit van de tours verbeterd, hebben we 

overal succesvolle tours gehad en zijn de resultaten vanuit deelnemers goed. Samenvattend heeft het 

in Buitenveldert Oost iets langer geduurd om op het gewenste niveau te zijn. Het leert ons dat een 

goed begin het halve werk is.  

 

Buurtgids adviseert een nieuwe gidsencampagne in Zuid, waarbij we voor alle buurten nieuwe gidsen 

gaan werven. Daarnaast zal er per buurt bekeken worden of er een nieuwe kick-off moet 

plaatsvinden. Zeker in Buitenveldert raden we dit aan. Hiervoor zal Buurtgids samen met het 

stadsdeel een plan maken en de kosten voor de werving van nieuwe gidsen is voor rekening van 

stichting Buurtgids.  

 

Goede brieven voor goede opkomsten 

In GBA - batch 2 zijn alle brieven met een verkeerde aanhef begonnen. Dat heeft mogelijk geleid tot 

een lagere opkomst. Daarnaast was het lastig, in de voorbereiding voor batch 2, goed het 

uitnodigingsproces te managen in verband met de zomervakantie.  Daarom adviseert Buurtgids dat 

ze samen met het stadsdeel Zuid bij een vervolg opnieuw kijkt naar het hele uitnodigingsproces om 

het: 

1. Controle op de uitgaande brief te verbeteren. 

2. Efficiënter te laten verlopen. 

 

Samen praten met de buurt 

Buurtgids en stadsdeel Zuid kunnen nog veel meer halen uit communicatiekanalen naar bewoners 

(direct en indirect via professionals). Op deze manier kunnen we de opkomst die samenwerking in de 

buurt komt verhogen. Buurtgids ziet verbeteringen mogelijk in:  

• Cross media samenwerken 

Elkaar op de hoogte houden van berichten via social media, evenementen en gedrukte media 

• Professionals van de gemeente en in de buurt 
Graag maakt Buurtgids met het Stadsdeel een plan voor het bereiken van professionals die 

met bewoners werken in de buurten om hen ambassadeur van de tours te maken.  
• Woningcorporaties 

Het was een actieve wens in 2019 om te verkennen of een samenwerking met 

woningcorporaties mogelijk was in Zuid. Ondanks verschillende pogingen om op 



  

 

uitvoeringsniveau contact te maken en samenwerking aan te gaan moeten we de conclusie 

trekken dit niet de juist aanpak is geweest. Om woningcorporaties te betrekken zal er op 

managementniveau draagvlak moeten zijn.  
 

“Het was erg leuk. Ik wil ook in andere buurten gaan meelopen” 

 
Doorgaan in Buitenveldert is een risico, maar de moeite waard.  

Momenteel is de tour van Buitenveldert Oost op een goed niveau. We constateren dat de 

aanmeldingen voor tours onvoldoende zijn geweest. Ten opzichte van de Stadionbuurt en Zuid-Pijp 

heeft het langer geduurd om hetzelfde niveau te begrijpen.  Er zijn een aantal duidelijke 

verbeterpunten, wat zou moeten resulteren in tours met betere resultaten:  

• Met een betere samenwerking op buurtniveau 
Bijvoorbeeld samenwerkingen als met LEV 

• de algemene verbeteringen zoals eerder genoemd  

Brief, communicatie naar de buurt, maar met de grootste nadruk op een sterk 

gidsencollectief. Dat zorgt voor sterke tours, goede kwaliteit en mond-op-mond-reclame. 

• heldere afspraken met gebiedsmakelaar 
Afspraken rondom samenwerken. Wie doet wat? Wat zijn onze doelen?  

 

Belangrijk: de aanmeldingen in Buitenveldert Oost bleven bijzonder achter als we dat vergelijken met 

de andere buurten in Zuid. Bij doorgang zal de opkomst in Buitenveldert Oost een risico blijven. Goed 

is wel om te onderkennen dat we op basis het organiseren van 6 tours weinig definitieve conclusies 

hieraan kunnen verbinden. Daarnaast is er nu een waardevolle tour, leuke samenwerkingen en zijn de 

randvoorwaarden aanwezig (op gidsen na) om succesvol tours te organiseren. 

 

Potentie in de samenwerking Buurtgids en Stadsdeel Zuid 

Er zijn vele voorbeelden in het afgelopen jaar geweest waar Buurtgids en het stadsdeel goed hebben 

samengewerkt. Buurtgids merkt dat er draagvlak is voor de tours en dat er een wens is vanuit het 

stadsdeel om flexibel met het concept om te gaan. Denk hierbij aan de Week van Zuid, organisatie 

rondom de tour voor professionals van het stadsdeel en LEF. Door praktische redenen hebben we hier 

samen niet het maximale uitgehaald. Dat is jammer want de wil en de mogelijkheden zijn aanwezig. 

Buurtgids adviseert dan ook om, bij een vervolg in 2020, samen evenementen en/of projecten te 

plannen waar Buurtgids tijdig wel of niet een rol zou kunnen vervullen met de tours. Dat zou voor nog 

meer impact kunnen zorgen. 

 

Daarnaast geven de gebiedsmakelaars aan een actiever betrokken te willen zijn rond de 

werkzaamheden van de tours, zodat ze het beter kunnen toepassen in hun werk.  

Henk van Plan C: 
‘‘Dank voor het jullie bezoekjes aan Plan C afgelopen weken. Er 
hebben zich inmiddels al een stuk of 5 nieuwe bewoners gemeld 
bij activiteiten die we organiseren! Twee daarvan hebben ook 
aangegeven vrijwilliger te willen worden.’’ 



  

 

Afsluiting 
 

Financiën 

De opdracht van Stichting Buurtgids ‘Buurtgids Stadsdeel Zuid 2019’, zoals omschreven in de offerte, 

loopt formeel van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Er zijn 3 betalingstermijnen, waarvan 

de eerste twee zijn voldaan. De derde (10%) volgt na overhandiging van dit evaluatiedocument. 

Hieronder volgt een kostenoverzicht voor de totaalkosten van de opstartperiode en voor de 

coördinatie van de tours.    

 

Kosten Begroot Uitgegeven 

Totale kosten Opstart € 23.544,40 € 23.987,00 

Totale kosten Coördinatie €11.942,70 € 11.694,60 

   

Totaal € 35487,10 € 35681,60 

   

Saldo  - € 194,5 

 

Toelichting: 

• Afgesproken met het stadsdeel Zuid is dat we deze opdracht voor deze kosten zouden 

realiseren. Een negatief saldo wordt niet alsnog gefactureerd.   

• We hebben intern kunnen schuiven met enkele posten, waardoor we niet meer dan 

noodzakelijk uit ons budget lopen.  

• Een verder uitgewerkte begroting is op te vragen, indien gewenst.   

• We hebben meer uren besteed aan deze opdracht dan oorspronkelijk begroot. Deze uren zijn 

voor eigen rekening. Dit heeft met een aantal zaken te maken: 

o Meer uren voor de opstartperiode voor Buitenveldert. 

o Meer uren dankzij slecht weer tours. 

o Meer begeleiding gidsen. 

o Maatwerk tours 

 

Stichting Buurtgids 

De organisatie Buurtgids heeft ook niet stilgestaan in 2019. Zo zijn we gegroeid van een uitvoerend 

bestuur naar een nieuw, toezichthoudend en adviserend bestuur met een professioneel team in de 

uitvoering. Daarnaast hebben we een nieuwe huisstijl geïntroduceerd, is intern een opleiding 

impactmanagement gevolgd en krijgen we professioneel advies over onze monitoring en evaluatie via 

MAEX Impuls. Misschien nog wel belangrijker is dat binnen het team in 2019 een nieuwe baby gezond 

ter wereld is gekomen en dat we dit goed hebben kunnen opvangen. Het was voor Buurtgids als 

organisatie dan ook zeker een mooi en succesvol jaar. 

 

2020 

We hopen dat dit evaluatieverslag een goed beeld geeft van de resultaten in 2019 en dat het gebruikt 

kan worden in het besluit over een vervolg in 2020. Buurtgids is ervan overtuigd dat zij in 2020 

impact kan blijven maken in stadsdeel Zuid. Onderstaand schema geeft een overzicht van het aantal 

tours dat Buurtgids adviseert om te organiseren voor een evenwichtig mogelijke spreiding in de tijd.  

 

 

 

Annemarie Van der geest



  

 

2020 
Buurt Tours ‘nieuwe’ bewoner Tours ‘bestaande’ bewoner Totaal 2020 

Stadionbuurt  3 9 12 

Zuid Pijp  1 5 6 

Buitenveldert Oost  3 6 9 

*dit is een voorstel. Bij doorgang zullen we opnieuw kijken naar de planning. Gebiedsmakelaars geven 

aan hier een rol in te willen hebben. Voor de Stadionbuurt zouden er nog tours extra voor bestaande 

bewoners gepland kunnen worden.  

 

2021 
Buurt Tours ‘nieuwe’ bewoner Tours ‘bestaande’ bewoner Totaal 2021 

Stadionbuurt  3 3 6 

Zuid Pijp  1 0 1 

Buitenveldert Oost  3 0 3 

*dit is een voorstel. Bij doorgang zullen we opnieuw kijken naar de planning. Gebiedsmakelaars geven 

aan hier een rol in te willen hebben.  

 

Dankwoord 

Graag willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen om binnen deze opdracht zo veel 

mogelijk impact te realiseren. Het zijn natuurlijk bijzonder veel mensen, van hyperlokaal tot 

stadsniveau, die we natuurlijk niet allemaal kunnen noemen. In het bijzonder bedanken we de gidsen. 

Zonder hen zijn er geen buurttours. Als volgende en laatste willen we Rashna Kadir bedanken. Zij, 

contactpersoon voor Buurtgids, namens een groep belangrijke gebiedsmakelaars in Zuid is een 

bijzonder professioneel, kritisch en 

proactief hoofdcontactpersoon 

vanuit het stadsdeel geweest voor 

ons. Het was heel erg prettig om 

samen te werken en we kijken er 

ook naar uit om daar een vervolg 

aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtgroet namens, 

 

 

 

 

Liesbeth Modder 

Joeri van de Riet 

Annemarie van der Veen  


