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1 Inleiding  
Voor u ligt het voortgangsverslag van Nieuw Zuid, een project 
voor inwonersactivering in Harlingen, dat door De Skûle Welzijn in 
opdracht van de gemeente Harlingen is ontwikkeld. Omdat het 
project niet uit de lucht is komen vallen en niet voor niets in de 
wijk Plan Zuid is gestart, begint dit verslag met een korte 
voorgeschiedenis. Aansluitend aan de opdracht zoals deze door 
de gemeente is verstrekt, is er een procesbeschrijving met de 
behaalde resultaten weergegeven en worden er conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan. 

2 Voorgeschiedenis 
Nieuw Zuid vindt zijn oorsprong in de intentie van de gemeente Harlingen om een extra inzet te 
plegen op het vergroten van de maatschappelijke participatie van haar inwoners, in het bijzonder 
Plan Zuid. Door een samenloop van verschillende factoren, blijkt daar in verhouding een hoog 
percentage ‘buiten spel’ te staan.  
Door RADAR advies (een adviesbureau voor sociale vraagstukken) is er een tweetal notities gemaakt 
op basis van onderzoek en overleg met de diverse actoren. Op grond daarvan is vastgesteld dat er 
een breed draagvlak en voldoende volume is om te komen tot een georganiseerde aanpak vanuit 
Plan Zuid. Tevens is aangegeven dat gebouw C van de RSG Simon Vestdijk een geschikte locatie is om 
het fysieke centrum te worden in deze aanpak. Door de gemeente Harlingen is besloten tot gunning 
aan De Skûle Welzijn.  
De Skûle Welzijn heeft twee kwartiermakers aangesteld voor het opzetten van de startfase. Toen 
eind november 2017 het eerste lokaal in gebouw C beschikbaar kwam, is er door de kwartiermakers 
voor gekozen om niet vanuit planning, aannames en papier te werken maar om “gewoon” met een 
aantal buurtbewoners de ruimte te gaan inrichten als wijkhuiskamer. Vervolgens is er gezamenlijk 
met het wijkplatform iedere woensdagochtend in de wijkhuiskamer een inloop georganiseerd voor 
iedereen die ideeën heeft of iets voor de wijk wil betekenen. In een informele setting (stamtafel) 
ontstonden de ideeën, werd de haalbaarheid besproken en het draagvlak gepeild. Van daaruit is een 
diversiteit aan initiatieven ontstaan en is er door de buurtbewoners zelf vorm en inhoud gegeven 
aan het project. Deze manier van werken (niet te veel praten maar gewoon aan de slag gaan en 
mensen het vertrouwen en de ruimte bieden om te ondekken wat voor hen en in Harlingen het 
beste werkt) is de rode draad die door het project loopt. De naam Nieuw Zuid is, nadat iedereen 
suggesties voor een naam mocht doen, gekozen door de bezoekers en vrijwilligers van Nieuw Zuid.  
 

3 Opdracht     
De opdracht ‘dagbesteding en inwoners activering’ aan De Skûle Welzijn was: het kwartier maken 
van een brede dagbestedingsvoorziening en het faciliteren van wijkactiviteiten voor de bewoners 
van Plan Zuid.  
In de opstart- en ontwikkelfase ligt het accent op basisdagbesteding (lichte ondersteuning) en 
arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast worden wijkfuncties (plan Zuid) en initiatieven van 
wijkbewoners en andere burgerinitatieven betrokken bij de organisatie en de invulling van gebouw 
C. De doelgroep betreft volwassenen (18+). Van de kwartiermaker mag worden verwacht dat deze 
de mogelijkheden voor benutting van de capaciteit van MFC Het Vierkant nadrukkelijk meeneemt bij 
de ontwikkeling van activiteiten. 
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4 Locatie ontwikkeling 
Vanaf de start is het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de gebruikers neergelegd waarbij de 
kwartiermakers een stimuleerde, ondersteunde, faciliterende en kaderstellende rol hebben. Dit 
betekent dat de gebruikers niet alleen de activiteiten organiseren, maar ook zelf de catering en het 
schoonmaken verzorgen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebruikers heeft zich 
vertaald in o.a. de onderlinge afspraak dat wie het laatste kopje koffie pakt, nieuwe koffie zet voor 
de anderen. Met de groei van het aantal initiatieven en het toebedelen van specifieke 
beheerderstaken aan een aantal vrijwilligers, wordt de koffie overdag nu meestal gezet door één van 
de vrijwillige beheerders. Er is nog steeds geen afwasmachine in het gebouw en de vrijwilligers die 
een activiteit organiseren in Nieuw Zuid, wassen zelf nog steeds zelf af. Ook de schoonmaak en het 
onderhoud van het gebouw gebeurt door de vrijwilligers. Bij activiteiten in de avonden en in de 
weekenden worden de mensen binnengelaten door een vrijwilliger. Men krijgt een sleutel van het 
lokaal waar de activiteit plaatsvindt. Na afloop van de activiteit laat men het lokaal achter zoals deze 
is aangetroffen; men doet de afwas en trekt de voordeur achter zich dicht.  
Deze manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat de gebruikers het gebouw zien als hun 
gebouw. Zij vinden het niet (meer) vervelend om hierin vrijwilligerswerk te doen of actief bij te 
dragen aan een activiteit in Nieuw Zuid.  
 
Bijvoorbeeld hoe geaccepteerd Nieuw Zuid in de buurt is: 
[Een van de eerste vrijwilligers uit de buurt vertelde eens dat hij in het begin in de buurt moest uit 
leggen waarom hij vrijwilligerswerk in Nieuw Zuid deed. Tegenwoordig ziet hij niet alleen steeds 
meer buren als bezoeker in Nieuw Zuid. Zij zijn zelfs als vrijwilliger ook steeds meer actief 
betrokken.]  
 

4.1 Tuin 
De binnentuin is een verhaal apart. In eerste instantie was er een aantal bewoners die hier een 
moestuin en pluktuin wilden creëren. Omdat de kwaliteit van de grond niet kon worden 

gegarandeerd, zijn de bewoners begonnen met een aantal grote bloemenbakken. De 
rest van de tuin is door de tuinvrijwilligers omgevormd tot een sier- en verblijftuin. 
Deze tuin, waarvoor de timmerwerkplaats een aantal picknickbanken heeft gemaakt, 
wordt niet alleen gebruikt door bezoekers maar is ook een pauzeplek voor leerlingen 
van de RSG Simon Vestdijk en een ontmoetingsplek voor jongeren. Het is er niet altijd 
schoon (er ligt meer vuil in dan naast de vuilnisbakken op het plein) en af en toe 
vragen we scholieren om de boel op te ruimen. Ondanks dat de picknickbanken niet 

zijn verankerd en er bloempotten op de tafels staan, er een dartbord, vogelhuisjes en een spiegel in 
de overkapping hangt, blijft alles heel en gewoon staan. Ook de groente uit de pluktuin wordt door 
bezoekers en buurtbewoners met mate geoogst zodat er voor iedereen wat is.  
Vanuit een ander burgerinitiatief binnen Nieuw Zuid, wordt er gewerkt aan een stadstuin. 
 

4.2 Ammaroetoe beweging 
In de verdere doorontwikkeling van het project werd duidelijk dat bepaalde activiteiten zich 
ontwikkelen met een bescheiden verdienmodel. Denk daarbij aan de Klussenbus, beheer gebouw, 
uitleen van gereedschap, hulpmiddelen, was- en strijkservice etc. Daarnaast is er een ontwikkeling 
waarbij straten, buurten, wijken in meer zelfredzaamheid bepaalde voorzieningen regelen en kan 
aan burgers ‘right to challange’ worden gegeven. Reden om te onderzoeken of rondom de 
doelstellingen van Nieuw Zuid nog een schil kan worden toegevoegd. Een schil waarin diensten met 
een beperkte kwaliteit als algemene voorziening aan inwoners kan worden aangeboden. Dit moet 
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een positief effect hebben op de steeds verder stijgende kosten in het Sociaal Domein en geeft het 
project bescheiden inkomsten om daarmee minder afhankelijk te worden van subsidies. Een plan is 
uitgewerkt tot een subsidie aanvraag en het Kansenfonds heeft inmiddels een toezegging gedaan 
voor een subsidie van 3 jaar. Samen met Partoer vindt de monitoring plaats van deze ontwikkeling. 
Corona heeft hiervoor wel voor veel vertraging gezorgd en het lijkt dat mede daardoor verlening van 
de projectduur mogelijk is. 
Een heel aantal activiteiten zijn inmiddels opgezet, waarvan de bedrijfsvoering verder moet worden 
uitgewerkt. Zowel naar vrijwilligers als ook de werkzaamheden die worden gedaan zit er een hoge 
mate van verstrengeling tussen Nieuw Zuid en Ammeroetoe en is in het verslag hierin geen expliciet 
onderscheid gemaakt. Ten aanzien van de verantwoording richting Kansenfonds wordt Nieuw Zuid 
als een soort ‘kweekvijver’ gezien van Ammaroetoe. De ontvangen gemeentelijke subsidie en andere 
inkomsten worden beschouwd als cofinanciering voor de subsidie van het Kansenfonds. 
De resultaten van deze Ammeroetoe beweging kan wel impact hebben op de keuze die uiteindelijk 
gemaakt moet worden voor een rechtspersoonlijke vorm. Wanneer Ammeroetoe perspectief biedt 
en zich positief doorontwikkeld is de keus voor een Social Enterprise of Coöperatie een goede optie. 
Lukt het niet om een verdienmodel door te ontwikkelen en meer bedrijfsmatig te werken ligt een 
stichting of volledige integratie bij de De Skule Welzijn meer voor de hand.  
 
 

5 Ontwikkelmodel in de opbouwfase 
Vanaf het begin is het initiatief zoveel mogelijk gelaten bij de inwoners zelf. Vanuit de algemene 
uitnodiging aan bewoners om langs te komen voor gesprek over de wijk en later aan de gemeente, is 
gekeken waar interesses en uitdagingen liggen voor de betreffende inwoner.  
De inwoners werden uitgenodigd via de bestaande netwerken en op aangeven van buurtbewoners. 
Vanuit het contact ontstonden er ideeën. Vanuit de ideeën ontstonden er verbindingen met 
anderen, hetgeen resulteerde in het samen maken van plannen. Vervolgens werden er stappen 
gezet om te kijken hoe de plannen vanuit het project/locatie gefaciliteerd konden worden. 
Vanaf het begin is het besloten dat men in Nieuw Zuid geen eigen lokaal heeft maar er in één lokaal 
meerdere activiteiten moeten kunnen plaatsvinden. Ook is er vanaf het begin de besloten dat de 
pauzes plaatsvinden in de huiskamer.  
Hierdoor maakt men kennis met de andere gebruikers van het gebouw en komen deelnemers van 
verschillende activiteiten met elkaar en met de vrijwilligers van Nieuw Zuid in gesprek. Vanuit deze 
ontmoeting ontstaan weer nieuwe ideeën en worden deelnemers gestimuleerd tot actieve 
participatie binnen Nieuw Zuid en de samenleving.  
 
 

6 Vrijwilligers en werkmethode: 
Nieuw Zuid kent een grote diversiteit aan vrijwilligers en activiteiten en taken 
die door hen worden uitgevoerd. Soms gaat het om burgers die vanuit een 
passie of gedrevenheid iets willen betekenen voor de lokale samenleving. Soms 
gaat het om inwoners die bemerken, wel of niet aangegeven door anderen in hun omgeving, dat het 
goed zou zijn actief te blijven in de samenleving. Voor anderen geldt dat ze op grond van wet en 
regelgeving wat terug moeten doen voor de samenleving.  
 

6.1Vrijwilligerswerk op maat   
Nieuw Zuid heeft geen vacatures waarbij vrijwilligers worden gezocht, maar zoekt gezamenlijk met 
de vrijwilliger naar vrijwilligerswerk dat passend is bij zijn/haar (ontwikkelings)mogelijkheden, 
interesses en vaardigheden. Bij nieuwe vrijwilligers wordt gewerkt met een oriëntatieperiode. 
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Binnen deze periode kunnen vrijwilligers, wanneer zij nog niet goed weten welke functie het best bij 
hen past, kennis maken met verschillende taken. Ook kan een vrijwilliger binnen deze periode, als 
blijkt dat het werk toch niet goed bij hem of haar past, van werk wisselen.  
 

6.2 Uit- en doorstromen waar mogelijk.  
Binnen de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers wordt altijd gezocht naar mogelijkheden 
om de maatschappelijke participatie middels het doen van vrijwilligerswerk te koppelen aan 
persoonlijke ontwikkelingsdoelen en waar mogelijk richting scholing en werk.  
Daar waar mensen zijn uitontwikkeld of in een levensfase zijn gekomen waar hun mogelijkheden 
minder worden, wordt er binnen Nieuw Zuid gezocht naar werkzaamheden en een plek waar zij van 
betekenis kunnen zijn als mens en als vrijwilliger.  
 

6.3 Begeleiding en ondersteuning vrijwilligers  
Om de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in 
Nieuw Zuid te kunnen waarborgen, is er in maart 2019 een betaalde vrijwilligerscoördinator voor 20 
uur per week aangesteld.  
Door het koppelen en stimuleren van persoonlijke ontwikkelingsdoelen aan het doen van 
vrijwilligerswerk binnen Nieuw Zuid en de professionele ondersteuning hierbij, hebben in de loop 
van het project steeds meer organisaties deelnemers en cliënten in beeld gebracht bij Nieuw Zuid.  
 

6.4 Beeld van de vrijwilligers 
 
Jan Bierma: 
Jan Bierma heeft heel veel verschillende banen gehad: Hij was conciërge, heeft bij een pakketdienst 
gewerkt en is schoonmaker geweest. Ook heeft Jan een tijdje zijn eigen zaak gehad: twee cafés en een 

cafetaria. Daardoor kent hij (bijna) iedereen in Harlingen. Het werk werd te 
zwaar voor Jan vanwege slijtage en een hernia. Toen kwam Jan bij Nieuw 
Zuid terecht, via ‘Harlingen Werkt’.  
 
Bij Nieuw Zuid is Jan vier ochtenden in de week chauffeur van de 
klussenbus. De mensen van de klussenbus doen klusjes voor mensen die 
dat zelf niet meer kunnen. Meestal is dat buitenshuis in de tuin maar heel 
soms is het ook binnen. De klussenbus komt voor mensen die de klussen 

zelf niet meer kunnen doen. De klussen moeten niet te groot of te zwaar zijn. Zo is het dus niet de 
bedoeling dat de mensen van klussenbus bomen of coniferen gaan kappen. 
 
Jan brengt de vrijwilligers naar een locatie en vertelt ze wat er moet gebeuren. Hij zou graag zelf 
meehelpen, maar helaas lukt dat fysiek niet meer. Jan ziet erop toe dat de klussenbus geen werk doet 
voor mensen die het zelf nog wel kunnen. Als de mensen het zelf wel kunnen, helpt de klussenbus 
niet. Dan moeten ze het zelf doen! Daarnaast zorgt Jan ervoor dat de klussen die ze doen niet te zwaar 
of moeilijk zijn. Ook helpt hij vrijwilligers die niet weten hoe ze een moeilijk klusje moeten doen. Hij 
doet het dan niet zelf maar geeft instructies.  
 
Dit vrijwilligerswerk doet Jan niet voor zijn dagritme, dat heeft hij wel. Vooral de sociale contacten zijn 
belangrijk. Sinds Jan een café heeft gehad kent hij iedereen in Harlingen en via de klussenbus kan hij 
die contacten onderhouden. Daarnaast leert hij nieuwe mensen kennen. Jan werkt nu vier ochtenden 
in de week. Hij zou wel meer willen, maar dat lukt fysiek niet meer.  
 
Sinds Jan bij Nieuw Zuid werkt voelt hij zich beter en nuttiger. Door de klussenbus is Jan weer op pad 
in Harlingen en ziet hij veel mensen. Dat is een van de grootste voordelen van deze baan. Zijn 
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vrijwilligerswerk bij Nieuw Zuid geeft hem voldoening en zorgt ervoor dat Jan zich kan inzetten voor 
Harlingen en met name voor de wijk Nieuw Zuid. Dat is zijn buurt waarin hij straks in de nieuwbouw 
terug hoopt te komen.  
 
Trijnie Attema: 
 
Trijnie Attema: 
 
Nieuw Zuid is een hele belangrijke plek voor Trijnie. Ze is sinds het 
najaar van 2017 betrokken bij Nieuw Zuid en dan vooral bij de 
vrouwengroep. Eerst kwam Trijnie zelf naar de vrouwengroep, maar ze 
heeft zoveel geleerd dat ze nu van deelnemer een begeleider is geworden. Het is belangrijk 
dat de vrouwengroep een hechte groep is. De huidige vrouwengroep wordt te groot, daarom 
wordt die gesplitst en komt er nog een groep bij.  
 
Bij de vrouwengroep komen vrouwen samen om koffie te drinken en met elkaar te praten. Ze 
helpen elkaar met de problemen die ze hebben, zoals bijvoorbeeld een VOG (Verklaring 
omtrent Goed Gedrag) aanvragen bij de gemeente. Ook komt er soms iemand iets vertellen 
over een bepaald onderwerp. Zo is er al iemand van de apotheek geweest of gaat het over 
gezonde voeding. Daar leer je veel van en je komt allemaal nieuwe mensen tegen. De 
vrouwengroep heeft Trijnie nieuwe vriendschappen opgeleverd. Zo gaan sommige vrouwen 
samen wandelen of gaan ze een dagje naar Terschelling. 
 
Trijnie is één van de trekkers en vrijwilliger van het eerste uur  van de  maandelijkse eetgroep 
op donderdagavond. Daar wordt gezamenlijk gekookt door de vrijwilligers. Er is dan een 
professionele kok bij die hen daarbij helpt. Na het koken wordt de maaltijd met z’n allen 
opgegeten. Trijnie vindt dit ook heel gezellig en ze leert er ook nog veel van.  
 
Als het aan Trijnie ligt, maakt zij haar werk van dit vrijwilligerswerk. Ander werk vinden lukt 
waarschijnlijk niet. Ze heeft geen opleiding afgerond en zonder opleiding vind je geen werk. 
Ze zou nog wel een opleiding willen volgen, maar ook dat wordt waarschijnlijk lastig: Ze is het 
niet gewend om naar school te gaan en MBO4 is (te) moeilijk, zo schat ze zelf in. 
 
Voordat Trijnie bij Nieuw Zuid kwam had ze een klein sociaal netwerk. Ze had hiervoor 12 
uur per week werk. Bij de werkzaamheden in Nieuw Zuid is zij uit haar schulp gekropen. 
Toen er door de corona opeens niets meer doorging, werd Trijnie bang dat het weer zo zou 
worden. Gelukkig kende ze door Nieuw Zuid veel mensen van de vrouwengroep waarmee 
ze kon videobellen. Ook waren er mensen die haar konden helpen als er klusjes moesten 
gebeuren die ze zelf niet meer kon doen. Er waren veel mensen die voor haar wilden zorgen 
en ze was dus helemaal niet eenzaam meer. Dat geeft Trijnie veel vertrouwen voor de 
toekomst 
Portret Ria Lodema- Ketelaars 

 
Toen Ria 3,5 jaar geleden in Harlingen ging wonen, was ze op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Ze was samen met haar man uit Zuid-Holland naar Harlingen 
verhuisd. In Zuid-Holland heeft Ria 15 jaar voor de zonnebloem vrijwilligerswerk 
gedaan en veel mensen leren kennen. Omdat ze nieuw in Harlingen was, wilde 
Ria via Nieuw Zuid mensen leren kennen.  
 
Toen ze in Harlingen kwam wonen, heeft Ria zich ingeschreven bij ‘Seun en 

steun’. Ze wilde daar mantelzorgers helpen door tijdelijk hun taken over te nemen. Via een 
vrijwilligersborrel ontmoette ze andere vrijwilligers die haar vroegen om mee te doen aan het 
ontmoetingscafé. Daar komen mensen die niet zo veel sociale contacten hebben, vaak ouderen of 
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mensen met een beperking. Eerst hield Ria zich wat op de achtergrond en moest ze de mensen nog 
leren kennen, maar inmiddels is Ria het belangrijkste aanspreekpunt voor het sociale gebeuren 
rondom het café. 
 
Door corona komen er minder mensen naar het ontmoetingscafé. Mensen zijn bang om ziek te 
worden. Ook is het café verplaatst van het Vierkant naar Nieuw Zuid en dat is te ver voor sommige 
mensen. Daarom is Ria nu ook belmaatje: één keer in de week belt ze met haar maatje. Eerst kenden 
ze elkaar niet, maar nu hebben ze elkaar ook al in het echt gezien. Inmiddels helpt Ria ook mee bij de 
uitleen van hulpmiddelen. Daar kunnen mensen hulpmiddelen (zoals een rolstoel of krukken) lenen. 
Dit vindt ze minder leuk, omdat ze daar minder contact heeft met mensen.  
 
Ria is arbeidsongeschikt en kan daarom geen betaald werk meer doen. Het vrijwilligerswerk zorgt voor 
ritme en structuur. Daarnaast is praten met mensen een hobby van Ria en geeft haar dat energie. 
Sinds ze hier werkt heeft ze ook veel nieuwe mensen leren kennen. Ze woont nog maar 3,5 jaar in 
Harlingen, maar heeft het gevoel dat ze er al tien jaar woont! 
 
Esmeralda Gutman; 
 
Esmeralda is een manusje-van-alles. Ze werkt in de klussenbus en doet veel klussen in 
de tuin voor mensen die dat zelf niet kunnen. Die mensen zijn vaak oud of slecht ter 

been. Soms zijn er ook gezonde mensen die hulp in de tuin 
willen, maar dat is niet de bedoeling. Dit doet Esmeralda vier 
ochtenden in de week, weer of geen weer. Soms komen haar 
collega’s niet als het heel hard waait of sneeuwt. Dat vindt ze 
vervelend.  
 

Toen Esmeralda gevraagd werd om mee te helpen bij Nieuw Zuid was ze meteen 
enthousiast. Ze zat al een tijdje zonder werk en wilde graag wat doen. Op deze manier blijft ze in het 
ritme van werken en blijft ze doorpakken. Als ze nu thuiskomt van het klussen, gaat ze schoonmaken 
en solliciteren. Voordat ze bij Nieuw Zuid werkte, zat ze de hele dag op de bank en deed ze bijna niets.  
 
Omdat Esmeralda geen rijbewijs of afgeronde opleiding heeft, is het moeilijk om werk te vinden. Door 
dit vrijwilligerswerk krijgt ze werkervaring en leert ze dingen. Die ervaring kan ze gebruiken in de 
zoektocht naar werk. Ook leert ze veel nieuwe mensen kennen en heeft ze meer sociaal contacten.  
  

6.5 Resultaten 
Momenteel zijn er gemiddeld 85 vrijwilligers betrokken bij Nieuw Zuid. Gedurende de gehele 
projectperiode zijn circa 57 vrijwilligers ingestroomd vanuit de netwerken en met een vooraf 
besproken persoonlijk ontwikkelingsdoel. Van deze vrijwilligers zijn er inmiddels 16 vertrokken: 7 
omdat ze betaald werk hebben gevonden, de andere 9 hebben andere vervolgstappen gemaakt of 
een andere uitdaging gevonden. 
Naast de vrijwilligers zijn er ook nog 15 bezoekers die, binnen de activiteit waaraan zij deelnemen, 
naar eigen vermogen, hand- en spandiensten verrichten. 
 
 Gehele projectperiode 

0rganisatie  Aantal vrijwilligers 

Harlingen Werkt 14 

De Skûle vanuit Tegenprestatie  5 

Pastiel vanuit de sluitende aanpak jongeren 11 

Dienst SoZaWe 11 
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De Skûle vrijwilligers vanuit de vrijwilligerscentrale 9 

Re-integratiebureau 3 

Steunpunt vluchtelingen 4 

Totaal 57 

 
Op 19 oktober 2020 

0rganisatie  Aantal vrijwilligers 

Harlingen Werkt 9 

De Skûle vanuit Tegenprestatie  3 

Pastiel vanuit de sluitende aanpak jongeren 7 

Dienst SoZaWe 7 

De Skûle vrijwilligers vanuit de vrijwilligerscentrale 8 

Re-integratiebureau 3 

Steunpunt vluchtelingen 4 

Totaal 41 
Figuur 1 Toestroom vanuit werk 

7 Activiteiten 
De activiteiten in Nieuw Zuid zijn in grote lijnen onder te verdelen in een drietal vormen namelijk; 

burgerinitiatieven, cursussen en workshop en eigen activiteiten van organisaties in 
Harlingen die passen bij en positief doorwerken in de doelstelling van Nieuw Zuid. 
Voor de onderlinge afstemming is er één keer in de 6 weken een kerngroep-
vergadering waarin een afgevaardigde van elke activiteit is vertegenwoordigd. Deze 
vergadering is, naast het onderling informeren, bedoeld om de algemene 
ontwikkeling, knelpunten en mogelijk kansen voor nieuwe initiatieven en activiteiten 
met elkaar te bespreken. Alle gebruikers buiten de bewonersinitiatieven hebben 
geen huurcontract maar een participatieovereenkomst. In deze 
participatieovereenkomst wordt niet alleen een vergoeding voor het gebruik van 

een lokaal overeengekomen. De participant onderschrijft de doelstelling van het project en verklaart 
dat, daar waar afstemming en gezamenlijk optrekken kan leiden tot een beter resultaat, er 
gezamenlijk actie wordt ondernomen.  
Vanaf het begin is ervoor gekozen om de buurt en de wijk zoveel mogelijk als vertrekpunt te nemen 
voor vrijwilligers en ideeën voor activiteiten in het gebouwen. In de uitvoering worden de 
activiteiten echter voor heel Harlingen georganiseerd. Deels heeft dit te maken met het feit dat Plan 
Zuid onvoldoende bewoners telt voor voldoende deelname aan alle activiteiten Maar hier is vooral 
voor gekozen om de buurt weer iets te geven om trots op te kunnen zijn. Waar in het verleden 
buurtbewoners naar een andere wijk moesten gaan om iets te kunnen doen, komen nu mensen uit 
heel Harlingen naar de activiteiten in een gebouw bij hun in de wijk.  
 

7.1 Burgerinitiatieven  
Het burgerinitiatief begint met een idee van één of meerdere bewoners, vrijwilligers of bezoekers. 
Bij de uitwerking wordt gewerkt vanuit een eenvoudig fasemodel.  
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De ideefase waarbij in kleinere of bredere kring het idee van verschillende 
kanten wordt belicht, mogelijke geïnteresseerden worden benoemd en 
verbindingen met andere initiatieven wordt aangegeven. Daarna ontstaat 
de planfase waarbij een initiatiefgroep wordt geformeerd die de ideeën 
uitwerkt naar een (activiteiten)plan. In overleg met beheer en de 
beroepskrachten wordt het gebruik van de locatie, een rooster en andere 
(onderlinge) facilitering afgestemd. Tot slot wordt het initiatief 
geïmplementeerd dan wel uitgevoerd. Voorbeelden van burgerinitiatieven 
zijn: een wekelijks naaicafé waar bewoners de mogelijkheid wordt geboden om onder deskundige 
begeleiding van vrijwilligers kleding te (ver)maken, een maandelijkse kook- en eetgroep, een 
filosofiegroep en een lotgenotenbijeenkomst van het Autistische Informatie centrum. 

 

7.2 Cursus en workshops. 
Bij een workshop of cursus kan het zowel gaan om bewoners die bijvoorbeeld een tekencursus, een 
schaakcursus of mozaiekworkshop geven, als om organisaties zoals De Stenenman die ritmische 
gymastiek geeft en het jeugdtheater Noorderwind. 
 

7.3 Door organisaties georganiseerde activiteiten 
Ook hierbij gaat het, evenals bij de vorige activiteiten, om een grote diversiteit aan activiteiten en 
organisaties. Zo geeft Stavoor een taalcursus aan nieuwkomers, houdt Seun en Steun kantoor en 
telefonisch spreekuur in Nieuw Zuid, hebben stagiaires Zorg van het Friesland College samen met 
medewerkers uit het sociale domein van Harlingen en Waadhoeke een wekelijkse schooldag in 
Nieuw Zuid en geeft Visier een cursus voor startende ondernemers.  

 

7.4 Publiciteit. 
Naast een website, Facebook en Instagram heeft Nieuw Zuid ook een tweemaandelijkse 
Nieuwsbrief. Deze wordt door de vrijwilligers gemaakt en verspreid. De Nieuwsbrief wordt in Plan 
Zuid huis aan huis en via centrale punten in de stad zoals Het Vierkant, wachtkamers en 
verzorgingshuizen, verspreid. De stakeholders ontvangen een digitaal exemplaar. 
 

7.5 bezoekers. 
Naast het behouden van de bestaande bezoekers en het gericht opzetten van activiteiten voor de 
doelgroep is er ook altijd gezocht naar manieren om via algemene activiteiten ook zoveel mogelijk 
inwoners van Harlingen in contact te laten komen met Nieuw Zuid. Voorbeelden hiervan zijn o.a. 
inzamelpunt doppen voor hulphonden, cursus voor startende ondernemers, uitleenpunt 
hulpmiddelen. Wij merken dat Nieuw Zuid mede door deze algemene activiteiten bij steeds meer 
mensen in Harlingen een begrip begint te worden. Om een inschatting te kunnen maken over het 
aantal inwoners dat bij Nieuw Zuid bezoek is op een drietal willekeurige weken eind 2019 en 
beginnen 2020 het aantal unieke bezoekers geteld. Bij deze telling kwamen wij gemiddeld op 450 
unieke bezoekers per week. Dit aantal bezoekers is bij benadering, omdat er vast mensen niet geteld 
zijn of tweemaal geteld, ook zijn de bezoekers aantallen afhankelijk van het weer en incidentele 
activiteiten.  
 
Resultaten   

Activiteiten in of vanuit Nieuw Zuid Gemiddeld per week voor de lockdown 

Burgen Initiatieven  13 

Cursus workshop 3 

Door organisaties 8 

Incidentele activiteiten 3 
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Unieke bezoekers  450 
Figuur 2 Resultaten Nieuw Zuid 

8 Doorontwikkeling naar een Inwonersbedrijf. 
Vlot na de start van Nieuw Zuid is er vanuit een burgerinitiatief naar mogelijkheden gekeken om in 
het verlengde van sociale(wijk)activering en maatschappelijke participatie, ook te kijken of het door 

ontwikkelen naar een wijkbedrijf een mogelijkheid zou zijn. Dit in de lijn van 
nieuwe verdienmodellen in een parallelle arbeidsmarkt. De provincie 
Fryslân heeft begin 2018 vanuit het Kansenfonds een driejarige subsidie van 
€ 200.000 toegekend aan de Skûle Welzijn om vanuit Nieuw Zuid te starten 
met een wijkbedrijf. Het is de bedoeling om met dit wijkbedrijf te komen tot 
een schil rondom Nieuw Zuid waar wordt geëxperimenteerd met 
verdienmodellen. Dit vanuit de constatering dat de kloof tussen 
maatschappelijke participatie en de arbeidsmarkt steeds breder lijkt te 

worden en die ruimte lijkt te bieden aan een parallelle economie/arbeidsmarkt. Een te formaliseren 
markt die niet gescheiden is van de reguliere en vrijwilligers economie/ arbeidsmarkt. Indien mensen 
niet in een gewone baan kunnen werken, moeten zij in een aangepaste werkomgeving kunnen 
werken.  
Daarvoor moet een nieuw parallel systeem worden ingericht. Een tussenruimte waar mensen 
kunnen werken die (nog) niet in een gewoon bedrijf aan de slag kunnen. In deze parallelle 
arbeidsmarkt, die overigens niet losstaat van de reguliere economie en arbeidsmarkt, kunnen vanuit 
het bewonersbedrijf twee soorten arbeidsplaatsen worden gerealiseerd: permanent aangepaste 
werkplekken voor mensen die blijvend zijn aangewezen op ondersteuning en transitieplekken waar 
mensen die nog niet productief of ervaren genoeg zijn, kunnen worden klaargestoomd voor de 
reguliere arbeidsmarkt en/of maatschappelijke participatie.  
 

8.1 Diensten ten behoeve van de inwoners 
Vanuit het bewonersbedrijf dat de naam Ammeroetoe heeft gekregen, zijn een aantal diensten 
ontwikkeld voor en door bewoners. Deze diensten zijn gericht op het langer zelfstandig kunnen 
wonen en het maatschappelijk participeren van bewoners in een kwetsbare positie.  
Uitgangspunten bij deze diensten zijn: 
- bewoners zijn niet zelf in staat deze uit te voeren,  
- bewoners hebben niemand in het eigen netwerk n die dit voor hun kan doen  
- bewoners hebben onvoldoende financiën om een professioneel bedrijf te betalen of de dienst is 
voor bedrijven niet rendabel om deze aan te bieden.  
Het laatste uitgangspunt kan op gespannenvoet staan met de het principe van de parallelle 
arbeidsmarkt waar o.a. voor het bedrijfsleven “onrendabele” diensten voor alle bewoners worden 
ontwikkeld. Bij verdere uitbouw van de Diensten Ammeroetoe zal dan ook onderzocht moeten 
worden welke en hoe deze diensten aangeboden kunnen worden, zodat deze aanvullend en niet 
concurrent zijn met het s.w. bedrijf en/of de regulieren markt   
 
Bij het aanbieden van de diensten wordt veelal samengewerkt met het Gebiedsteam, 
woningbouwvereniging en thuiszorginstellingen.  
 
Diensten die tot nu toe zijn ontwikkeld:  
 
a. Klussendienst 
Op 15 mei 2019 is de Klussenbus van Empatec overgenomen. Waar in de oude situatie vooral de 
nadruk lag op het doen van tuinonderhoud, kan de klussendienst nu ook worden benaderd voor het 
doen van kleine klusjes zoals schilderen, verhuizen, het aan de straat zetten van grofvuil en 
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dergelijke. Voor de werkzaamheden van De Ammeroetoe klussendienst wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. Richtlijn voor het doen van een klus is € 10,- per dagdeel.  
 
Resultaten  
Over de gehele periode zijn er gemiddeld 5 vrijwilligers 4 dagdelen per week actief geweest in de 
klussendienst. 
 

Datum Aantal klussen* 

 20 t/m 31 Mei 2019 10 

Juni 2019 20 

Juli 2019 11 

Augustus 2019 13 

September 2019  8 

Oktober 2019 17 

November 2019 18 

December 2019 14 

Januari 2020 18 

Februari 2020 21 

Maart t/m juni 2020  5 

Juni 2020 11 

Juli 2020 20 

Augustus 2020 16 

September 2020 21 

Totaal 223 
Figuur 3 Overzicht van de klussen van de Klussenbus 

*als klus geldt het moment van arriveren en vertrek bij een klant. Het kan hierbij dan ook om 
verschillende kleinere werkzaamheden gaan  
 
b. (Tuin) gereedschap uitleen 
Gezamenlijk met de bouwvereniging is dit voorjaar een gratis gereedschap-uitleen in Nieuw Zuid 
opgestart. Deze dienst is een mooie aanvulling op de klussendienst omdat mensen aangaven op 
deze dienst te moeten terugvallen omdat zij het juiste gereedschap niet hadden. Ook kan op deze 
manier de afspraak met bewoners worden gemaakt dat de klussendienst eenmalig achterstallig 
onderhoud op een tuin verricht en men daarna het onderhoud zelf doet met het gereedschap van de 
uitleen. Naast alle inwoners van Harlingen, kunnen ook verenigingen en bewonersgroepen gratis 
gereedschap lenen bij de uitleen 
 
 

periode Aantal uitleningen 

Vanaf voorjaar 2020  23 
Figuur 4 Resultaat uitleningen gereedschap 

c. Fietsenwerkplaats.  
Hierin worden de weesfietsen opgeknapt die bij de gemeente Harlingen een jaar lang zijn 
opgeslagen en door de eigenaar niet zijn opgehaald. Deze fietsen worden tegen een geringe 
vergoeding verkocht aan bewoners die een fiets nodig hebben maar niet de financiële middelen 
hebben om een (tweedehands) fiets te kopen. Momenteel zijn gemiddeld 2 vrijwilligers actief in de 
fietsenwerkplaats. Veelal gaat de verkoop vanuit het participatiefonds via het gebiedsteam. 
Momenteel wordt er nagedacht over hoe er bij voldoende aanbod van opgeknapte fietsen, ook 
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rechtstreeks aan particulieren kan worden verkocht zonder dat er sprake is van een valse 
concurrentie met de reguliere fietsenhandel.  
 
Resultaat 
Momenteel zijn gemiddeld 2 vrijwilligers actief in de fietsenwerkplaats. In het totaal zijn er tot op 
heden 15 fietsen verkocht. 
 
d. Was- en strijkservice 
Vanuit thuiszorginstellingen kwam het signaal dat het voor een aantal van hun cliënten, door fysieke 
klachten of geheugenproblemen, moeilijk is om de eigen was te doen. Op een oproep voor 
vrijwilligers voor de was- en strijkservice hebben een tweetal vrijwilligers gereageerd. Met hen is een 
lokaal ingericht voor deze service en een logistiek traject bedacht voor de verwerking van de 
aangeboden was. Momenteel wordt er proefgedraaid met de kleding van de kledingbank uit 
Franeker. Mocht dit goed lopen, dan kan er bekendheid worden gegeven aan de was- en 
strijkservice. Het is de bedoeling dat aanmeldingen voor deze dienst zoveel mogelijk via de 
thuishulporganisaties en het Gebiedsteam verlopen. Dit om te bewaken dat de juiste doelgroep 
wordt bereikt.  
 
e. Papierfabriek,  
Hier wordt zelf papier geschept en gekeken of er een markt is voor “luxe” papierproducten zoals 
bijvoorbeeld tekenpapier van bamboe, zeewier en/of zout water, exclusieve (visite)kaartjes, 
notitieboekjes, papier met (tuin)zaden e.d. Met het kringloopbedrijf Estafette zijn er afspraken 
gemaakt om het papier o.a. via hun winkel te verkopen. Ook wordt er met de betrokken vrijwilligers 
gekeken of er een workshop papier maken kan worden gegeven. Gemiddeld zijn er 3 vrijwilligers 
actief in de papierfabriek 
 
f. Uitleen hulpmiddelen 
Bij Nieuw Zuid kwamen onder andere via de Buurtseunen en thuiszorginstellingen signalen binnen 
dat bewoners in de gemeente Harlingen een plaatselijke uitleenlocatie voor hulpmiddelen misten. 

Naar aanleiding van deze signalen is er met het Hulpmiddelencentrum, en 
later met Kersten Hulpmiddelen die het Hulpmiddelcentrum heeft 
overgenomen, gekeken of er gezamenlijk worden gekomen tot een 
uitleenbalie binnen Nieuw Zuid.  
Vanuit Nieuw Zuid vinden is de uitleenbalie een leuke plek om 
vrijwilligerswerk te doen en we bieden daarmee een mooie voorziening 
aan Harlingen. En misschien wel een eerste plek voor de vrijwilliger om te 
onderzoeken of dienstverlening iets is om je verder in te ontwikkelen. Dit 

bleek te kloppen. Op de voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden die als vrijwilliger actief 
wilden worden in de uitleen, kwamen 8 mensen af.  
De uitleen is 31 augustus 2020 van start gegaan. 
 

Periode in Aantal uitleningen 

31augtus t/m 19 oktober 2020 30 
Figuur 6 Resultaat uitleen hulpmiddelen 

8.2 Roadtour 
Vanuit het bewonersbedrijf stond er in het voorjaar ook een roadtour gepland. Het was de bedoeling 
dat er gezamenlijk met de bouwvereniging in de wijk Oosterpark een campagne van start zou gaan 
om bewoners meer te betrekken bij de samenleving door hen ‘te verleiden’ om zich in te zetten voor 
het collectief belang van de wijk en tevens daarbij ook hun eigen mogelijkheden en 
maatschappelijke positie te verbeteren. Dit zou hebben moeten leiden tot een drietal initiatieven 
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door bewoners voor het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk waarbij niet het aanbod maar de 
vraag en inzet van bewoners leidend is. De roadtour is echter door het covid-19 uitgesteld.  

9. Visie 
De methodiek van werken binnen het project Nieuw Zuid verbindt een diversiteit aan inwoners van 
de gemeente aan elkaar. De ene inwoner ziet kans om eindelijk invulling te geven aan haar of zijn 
passie. Er ontstaat kracht en energie en, veelal niet eens met een vooropgezet doel, helpt dat ook 
weer anderen die nog niet duidelijk hebben waar hun mogelijkheden liggen en waar ze blij van 
kunnen worden. Wederkerigheid is een grondbeginsel, elkaar waarderen en helpen is normaal. Met 
de toevoeging van de Ammeroetoe-beweging, wordt die wederkerigheid verplaatst vanuit Nieuw 
Zuid naar allerlei andere plekken in de gemeente. Veelal niet vanuit een directe relatie maar vanuit 
de georganiseerde diensten en, zo mogelijk en nodig, met een verdienmodel. Daar waar die diensten 
daartoe de gelegenheid geven, worden deze zo bedrijfsmatig mogelijk georganiseerd zodat voor 
degenen die dat willen/kunnen ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt tot de mogelijkheden 
behoort en redelijk drempelloos kan verlopen. 
 

9.1 Impact voor inwoners 
In het kader van een leven lang leren, groeien en ontwikkelen biedt het project alle inwoners een 
mogelijkheid om tot de ontdekking te komen wat hen boeit, waar hun mogelijkheden liggen en wat 
ze (nog) willen in het leven. De ene richt zich op de ontwikkeling van bepaalde creatieve talenten of 
vaardigheden, de andere juist op de ontmoeting en verbinding met anderen. Het van betekenis zijn 
voor de ander geeft zelfvertrouwen en kracht. Die betekenis kan zich uiten in het verlenen van 
bepaalde diensten waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen of geholpen zijn met bepaalde 
klusjes die hen niet goed afgaan. Kort samengevat: Nieuw Zuid-Ammeroetoe biedt de inwoners 
ontwikkelingsmogelijkheden, onderlinge verbinding en kracht. Voor de samenleving als geheel is het 
van maatschappelijk toegevoegde waarde en verbetert het de kwaliteit van leven en wonen. 
 
 
 
 

10. Nieuw Zuid als netwerkpartner 
 
Door de vele activiteiten die in Nieuw Zuid worden georganiseerd is Nieuw Zuid al snel uitgegroeid 
tot een belangrijke partner in de vrijwilligers netwerken. De samenwerking 
loopt langs verschillende lijnen. In de eerste plaats die van de vrijwilligers 
waar in afstemming en overleg met betrokkene constant wordt bekeken 
waar de talenten van iemand het beste tot haar recht komen. Daarnaast is 
er samenwerking op gebied van de werkzaamheden, projecten en klussen 
deze worden soms samen opgepakt en/of voor elkaar uitgevoerd. In 
andere gevallen beperkt de samenwerking zich tot het beschikbaar stellen 
van ruimte voor het organiseren van activiteiten en houden van 
‘spreekuur’. Ook dan echter is de inzet van Nieuw Zuid om door het maken 
van (nieuwe) verbindingen tussen activiteiten en organisaties de samenhang en maatschappelijke 
waarde te vergroten. Hiervoor is er structureel contact met het Wijkplatform. De secretaris van het 
Platform maakt deel uit van de beheergroep van Nieuw Zuid en zo wordt gekeken op welke wijze 
ontwikkelingen en activiteiten wederzijds kunnen worden afgestemd en versterkt. Zo is er iedere 
woensdagochtend een gezamenlijk georganiseerde open inloop waarbij iedere inwoner/bezoeker 
haar eigen vragen, idee en plannen kan bespreken. Ook de meer professionele organisaties in het 
sociaal domein ervaren Nieuw Zuid als een gemakkelijk toegankelijke partner van toegevoegde 
waarde voor de netwerken in het Sociaal Domein. 
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Het gebiedsteam ziet Nieuw Zuid als een goede mogelijkheid voor inwoners om heel laagdrempelig 
weer contacten te leggen met andere mensen. Maatschappelijk participatie, tegengaan van 
eenzaamheid en zingeving aan het leven is dan de toegevoegde waarde. Vanuit het Gebiedsteam 
zijn er nauwe contacten met Nieuw Zuid, zo is de wijkverpleegkundige van het Gebiedsteam ook 
meestal aanwezig bij de inloopochtend. In de die verbinding tussen wijk, Gebiedsteam, gemeente en 
Nieuw Zuid is verder het initiatief van de Buurts(t)eun ontstaan. Op een laagdrempelige wijze is het 
zo voor wijkbewoners mogelijk om fysiek of telefonisch de Buurts(t)eun te benaderen voor allerlei 
informatie en informele hulp die kan bijdragen in het prettiger wonen in de wijk Vanuit de optiek 
van het GT zou de drempel bij Nieuw Zuid nog wel wat lager kunnen waar het bijvoorbeeld inwoners 
betreft met een lichte psychische aandoening. Het GT geeft ook aan dat zij voor Nieuw Zuid ook een 
belangrijke rol zien in een voortraject voor mensen richting arbeidsmarkt. Het gaat dan met name 
om het opdoen van arbeidsritme en werkervaring.  
Dit laatste zou een voortraject kunnen zijn van Pastiel die aansluitend de begeleiding naar de 
arbeidsmarkt voor rekening neemt. Deze aansluiting is er momenteel nog minimaal. Wel wordt door 
Pastiel verwezen naar Nieuw Zuid als zij in een intake constateren dat iemand nog niet toe is aan een 
gestructureerd ontwikkeltraject richting arbeidsmarkt. Een rol overigens die ook voor inwoners die 
in begeleiding zijn bij ‘Harlingen Werkt’ wordt vervuld. Ook als Pastiel en Harlingen Werkt nog even 
geen geschikte werkplek kan vinden wordt regelmatig een beroep gedaan op Nieuw 
Zuid/Ammeroetoe. Pastiel en Harlingen Werkt zouden Nieuw Zuid graag meer als voorportaal willen 
inzetten voor arbeid gerichte trajecten met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en aanleren van 
werknemersvaardigheden. Op welke wijze en in welke omvang zal werkende weg vorm moeten 
krijgen. Nu al zijn ongeveer 50% van de vrijwilliger werkzaam vanuit een begeleidingstraject van 
derden. Er moet wel een zekere balans blijven tussen de verschillende groepen vrijwilligers en 
samenhang in de gezamenlijke doelstellingen. Ook melden vrijwilligers zich via verwijzing en 
aanbeveling van de Dienst SoZaWe. Soms ten behoeve van een bepaalde ontwikkelfase en worden 
vervolgstappen gezet maar veelal ook om te komen tot een voor hen maximale maatschappelijke 
participatie.  
Periodiek vindt er overleg plaats omtrent het ontwikkelplannen van alle vrijwilligers en de voortgang 
daarvan, specifiek die in begeleiding zijn bij een andere organisaties.  

 

10.1 Bouwvereniging. 
Met de Bouwvereniging is er een hele specifieke samenwerking ontstaan. De wijk Plan Zuid 
kenmerkt zich van oudsher door woningen met lage huren en daardoor ook veelal bewoners met 
lage inkomens. Inmiddels is door de wijksanering het aanbod van woningen meer divers en zijn er 
ook veel woning eigenaren in de wijk komen wonen. De oorspronkelijke bewoners zijn meestal niet 
uit de stad vertrokken, wonen nu elders en een deel ie terug gekomen in de wijk en woont nu in 
gerenoveerde of nieuwe woningen. De verbinding tussen de voormalige bewoners en Nieuw Zuid is 
in vele gevallen gebleven. Hierdoor zijn al snel de burgerinitiatieven en de sociale activering ingezet 
voor alle inwoners van Harlingen en niet specifiek ten behoeve van de wijk Plan Zuid. Binnen Nieuw 
Zuid merk je wel dat, met name de met de wijk verbonden inwoners het mooi vinden dat nu eens 
anders dan in het verleden , dat vanuit Plan Zuid een initiatief van betekenis is voor de rest van de 
stad. Met de Bouwvereniging zijn afspraken gemaakt omtrent klussen in de wijk, onderhoud tuintjes 
van huurders die dat zelf niet (meer) kunnen. Ook is het mogelijk om bij Nieuw Zuid 
(tuin)gereedschap te lenen en zelf de kluste klaren. Verder wordt bij verhuizingen van mensen met 
een minimum inkomen vaak de hulp ingeroepen van Nieuw Zuid/Klussenbus. Al deze acties betreft 
meestal huurders van de Bouwvereniging. Met de wijkconciërge en woonconsulent van de 
Bouwvereniging en soms Buurts(t)eun worden signalen en acties afgestemd. De woonconsulent 
heeft ook waar wekelijks spreekuur in Nieuw Zuid. Als een van de meest intensieve 
samenwerkingspartners draagt de Bouwvereniging, via de gemeente financieel bij aan Nieuw Zuid.  
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Alle organisaties die activiteiten organiseren in Nieuw Zuid hebben regelmatig afstemmingsoverleg 
over het gebruik van de faciliteiten en hoe ze elkaar bij de uitvoering van de activiteiten 
kunnen helpen. Een aantal andere organisaties komen op regelmatige en afgesproken 
tijdstippen langs om verbinding te leggen. Sommigen in de vorm van een gesprek aan 
‘de stamtafel’ en anderen in de vorm van een ‘spreekuur’. 
 

 

11. Budget 
De ontvangen subsidie is toereikend gebleken om de exploitatie van Nieuw Zuid en 
Ammeroetoe in 2017 tot en met 2019 te dekken. Zowel het budget voor het 
kansenfonds als van de klussenbus zijn begin 2019 beschikbaar gekomen. Beide 
budgetten zijn naast het bekostigen van activiteiten ook ingezet voor de aanstelling van een 
coördinator diensten Ammeroetoe, de aanstelling van een van de kwartiermaker als projectleider 
met een grotere deeltijd aanstelling en verhoging van de deeltijd aanstelling van de vrijwilliger 
coördinator. Hierdoor zijn de activiteits- en personeelskosten in dit jaar aanzienlijk gestegen.  
Het ziet er ook naar uit dat de vermindering van de subsidie in 2020 met € 25.000,- geen 
onoverkomelijke problemen gaat opleveren. Nu is 2020 met de lockdown in maart een gek jaar. 
Zoals in onderstaand overzicht is te zien, zijn er door de Covid-19 epidemie beduidend minder 
inkomsten gegenereerd dan het jaar daarvoor terwijl de prognose was dat deze inkomsten 
aanzienlijk zouden stijgen. Van de toegekende € 200.000,- vanuit het Kansenfonds is er tot en met 
juni 2020 € 94.462,- uitgegeven. Bij het Kansenfonds is er een aanvraag gedaan om de 
toekenningsperiode in verband met Cocid-19 met een half jaar te verlengen tot juli 2021. De 
verwachting is dat deze verlenging wordt goedgekeurd. 
 

11.1 exploitatie overzicht 
  

2017 2018 2019 t/m juni 2020 

Baten: 
    

Subsidie  100.000 100.000 100.000 37.500 
subsidie klussenbus - - 17.500 15.000 

Kansenfonds - - 49.462 45.000 

Verhuur 2.228 7.669 8.900 3.355 

Overige opbrengsten 876 661 4.718 128  
103.104 108.330 180.580 100.983      

Directe lasten: 
    

Personeelskosten 32.317 28.081 132.417 71.170 

Afschrijvingen - - - - 

Huisvestingskosten 11.018 16.233 17.330 772 

Activiteitenkosten 18.880 13.141 28.246 11.025 

Overige bedrijfskosten 11.586 19.606 10.719 10.226  
73.801 77.061 188.712 93.193      
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Doorbelasting bedrijfsvoering 11.440 12.040 11.664 7.375 

Rente en kosten bank 65 96 90 45 

Resultaat 17.798 19.133 -19.886 370 

 
 

12 Conclusies 
Na drie jaar kan worden geconcludeerd dat het is gelukt om te komen tot een activeringscentrum in 
gebouw C (van RSG Simon Vestdijk) met gemiddeld circa 450 unieke bezoekers per week en circa 85 
actieve vrijwilligers. Vanuit het principe van niet te veel praten maar gewoon aan de slag gaan, is een 
manier van werken en een smeltkroes ontstaan van burgerinitiatieven, sociale activering waarbij de 
maatschappelijke participatie vaak is gekoppeld aan persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
Als wij deze smeltkroes uitsplitsen en naast de opdracht leggen kunnen wij zeggen dat: 
 

12.1 Een specifieke vorm van een brede dagbesteding is gerealiseerd  
Voor een aantal bezoekers zijn de wekelijkse activiteiten in Nieuw Zuid één van de weinige 
contactmomenten die zij hebben en zorgen de activiteiten op vaste momenten in de week voor 
tijdsbesef. Voor anderen zijn deze activiteiten weer een eerste stap terug naar de maatschappij. 
Sommige bezoekers hebben een groot persoonlijk netwerk en zijn maatschappelijk actief maar 
vinden de activiteiten gewoon leuk. Juist deze mengvorm, waarbij niet wordt gewerkt vanuit een 
indicatie en doelgroep gerichte aanpak, is de kracht van Nieuw Zuid. Deze laagdrempelige 
voorziening waar iedereen welkom is en waar rekening wordt gehouden met het feit dat niet 
iedereen dezelfde mogelijkheden (meer) heeft, is in onze ogen een brede dag voorziening. 
 

12.2 Arbeidsmatige dagbesteding is mogelijk Voor wie dat betreft. 
Er is een groot verschil tussen de taken van de vrijwilligers. Met name binnen het beheer van het 
gebouw, administratie en diensten (Ammeroetoe) zijn vrijwilligers meer gestructureerd en 
arbeidsmatig actief. Een voorbeeld hiervan is de klussendienst. Om 9.00 uur vertrekt men, vaak met 
de bus, om de ingeplande klussen uit te voeren. Als deelnemers te laat zijn moeten zij met de fiets 
achter de bus aan en als zij niet komen opdagen moeten de andere vrijwilligers harder werken om 
de klussen te klaren. Juist door de structuur en de op productie gerichte inzet, zijn hier vaak de 
vrijwilligers actief die middels het vrijwilligerswerk en het daaraan gekoppeld ontwikkelingstraject 
werken aan dagritme en het zetten van stappen richting arbeidsmarkt en/of opleidingen.  
Zoals bij de resultaten (5.1) aangegeven, gaat het hierbij momenteel om circa 37 vrijwilligers. De 
verwachting is dat bij voorzetting van het project, het aantal eind 2021 zal zijn oplopen tot 
gemiddeld zo’n 50 vrijwilligers. Deze toename heeft zowel te maken met het door ontwikkelen van 
diensten waarbij er steeds meer plekken voor vrijwilligers zullen komen, als de verwachte hogere 
werkloosheid voor de komende periode.  
 

12.3 Wijkactiviteiten voor de bewoners van Plan Zuid worden gefaciliteerd. 
Met name bij de start zijn de bewoners, al dan niet via het wijkplatform en de Stichting B&W 
straten, actief benaderd om met ideeën te komen voor de wijk en voor gebouw C. Veel van de 
initatieven van het eerste uur zijn in initiatieven afkomstig uit de wijk.  
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Zowel door verhuizing van buurtbewoners vanwege sloop van hun woning, als 
door groei en bekendheid van Nieuw Zuid, worden nu niet alleen meer 
wijkactiviteiten voor bewoners van Plan Zuid geboden maar inmiddels 
activiteiten voor bewoners van heel Harlingen georganiseerd. 
Hetgeen niet wil zeggen dat er geen verbinding meer wordt gezocht en wordt 
onderhouden met de wijk. Zo is er afgelopen jaar een wijkfeest georganiseerd 
en was het plan om dit jaar burendag aangegrepen om de buurt uit te nodigen 
om eens langs te komen. Dit laatste is helaas wegens Covid niet doorgegaan 
Daarnaast heeft de bouwvereniging een wijkspreekuur in gebouw C, zitten het 

wijkplatform en het Gebiedsteam elke woensdag aan de stamtafel om in gesprek te gaan met 
wijkbewoners en wordt de Nieuwsbrief huis aan huis door vrijwilligers in Plan Zuid verspreid. 
Conclusies bij dit onderdeel van de opdracht is dat Nieuw Zuid niet alleen bewoners uit Plan Zuid 
maar uit heel Harlingen iets te bieden heeft.  
 

12.4 De activiteiten en ontwikkeling van vrijwilligers bijdragen aan een 
veerkrachtigere lokale samenleving 
Er wordt binnen Nieuw Zuid en Ammeroetoe zoveel mogelijk gewerkt vanuit een intrinsieke 
motivatie van vrijwilligers en deelnemers. Dit heeft ook buiten Nieuw Zuid en Ammeroetoe effecten. 
Vrijwilligers en deelnemers stellen zich actiever op wat leidt tot dynamiek en intrinsieke kracht in de 
sociale systemen. 
 

12.5 De diversiteit aan verschillende vrijwilligers en initiatieven  
De grote diversiteit aan vrijwilligers is de kracht van Nieuw Zuid, maar dit is tevens ook de 
kwetsbaarheid. In de praktijk is regelmatig bijsturing nodig in de onderlinge communicatie, maar ook 
in de acceptatie van elkaars mogelijk- en onmogelijkheden. Het blijkt dat het vaak moeilijk is om de 
intrinsieke motivatie te vinden bij de vrijwilligers. Is vrijwilligerswerk het hoogst haalbare voor de 
vrijwilliger, in hoeverre is de vrijwilliger aanspreekbaar op zijn gedrag en kan hij of zij zich (nog) 
verder ontwikkelen? Wat doet het met de groep als er bij één vrijwilliger meer wordt gestuurd op 
inzet, ontwikkeling en/of aanspreken op gedrag? Wat doet dit met het er mogen zijn en de open arm 
cultuur die voor andere vrijwilligers voorwaardenscheppend is om te participeren in Nieuw Zuid? 
 
Bovenstaande worsteling en het uitorganiseren van profesionele krachten door vrijwilligers die 
worden ingezet in de communicatie, beïnvloeding en onderlinge acceptatie, is een kwestie van lange 
adem. De eerstkomende jaren blijft professionele ondersteuning noodzakelijk en moet er worden 
gewerkt aan het gevoel van eigenaarschap bij de vrijwilligers. De keuze van organisatiemodel en 
rechtspersoon hangt voor een groot deel af van de vaststelling of dat gaat slagen. 
 

12.6 Het budget 
De huidige subsidie is toereikend gebleken voor de exploitatie. Een spannend moment is wel de 
beëindiging van de bijdrage uit het Kansenfonds in 2021. Maar de verwachting is dat de 
inverdienopbrengst van de diensten van Ammeroetoe eind 2021 
voldoende zijn om de activiteiten te continueren. Voorwaarde hierbij 
is wel dat De Skûle Welzijn de beschikking krijgt over gebouw C onder 
dezelfde voorwaarden als Carex die had in het verleden. 
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13 Aanbevelingen 
1. Omdat de activiteiten binnen Nieuw Zuid en Ammeroetoe nog volop in ontwikkeling zijn 

en de maatschappelijke effecten van de Covid-19 epidemie (waaronder de 
(jeugd)werkloosheid) nog niet te voorspellen zijn, is het advies om Nieuw Zuid en 
Ammeroetoe in projectvorm nog de komende 5 jaar voort te zetten onder 
verantwoordelijkheid van De Skûle. Na deze projectperiode kan, naar aanleiding van de 
doorontwikkeling van het project, worden gekeken naar wat de toegevoegde waarde 
van de activiteiten binnen Nieuw Zuid en Ammeroetoe zijn en welke van de activiteiten 
al dan niet in projectvorm door welke organisatie of rechtsvorm kunnen worden 
voortgezet. 

2. In de doorontwikkeling onderzoeken of de diensten ten behoeve van alle inwoners van 
Harlingen kan worden ingezet en dus geen toets meer van zelfredzaamheid en inkomen, 
zonder concurrerend te zijn aan SW-bedrijf of reguliere markt. 

3. Het opstellen van een gebruikersovereenkomst voor gebouw C die aansluit bij zowel het 
huidige gebruik als de bestaande participatieovereenkomsten met de participanten 
binnen Nieuw Zuid en die voorziet in een hoge zelfwerkzaamheid van de gebruikers. Dit 
om het huidige eigenaarschap van de gebruikers en onderlinge verbondenheid bij de 
participanten te borgen.  

4. In onderling overleg besluiten op welke wijze de 1e verdieping toegankelijk gemaakt kan 
worden voor alle bezoekers ( installeren van b.v. een lift) inclusief de financiering 
daarvan. 

5. De huidige subsidies van Nieuw Zuid en de klussenbus geïndexeerd met de 
inflatiecorrectie voor de komende 5 jaar te continueren.  

6. De subsidie van de bouwvereniging zijnde € 10.000,-- beschikbaar stellen aan het 
project. 

7. Inkomsten uit het project, inclusief vergoedingen voor gebruik van de locatie door 
derden, zijn ten gunste van het project. 

8. Jaarlijks wordt via een jaarverslag verantwoording afgelegd aan de inwoners en de 
gemeenteraad. Tussentijds (juli) wordt er een voortgangsverslag afgegeven ten behoeve 
van het College en management van de gemeente.  

9. Op basis van het jaarverslag 2021 en 2022 wordt er een advies gegeven omtrent 
organisatie en aansturing van het project 

10. In 2023 wordt er, op basis van de resultaten tot en met 2022, een advies afgegeven 
omtrent de rechtspositionele vorm van Nieuw Zuid en Ammeroetoe. 

 


