
Dat had je gedacht!

juli 2021

BEWONERSBEDRIJF HARLINGEN



Wat is 
Ammeroetoe?

Wat is het project 
Ammeroetoe?

De naam Ammeroetoe is een oud Harlinger begrip en staat voor: ”Dat had je gedacht!”.

Ammeroetoe is een project in de gemeente Harlingen dat zich richt op een 

georganiseerde aanpak van maatschappelijke participatie. Met andere woor-

den: Ammeroetoe helpt inwoners van Harlingen die moeite hebben om mee 

te doen in de samenleving om wél weer mee te doen. 

Dit gebeurt via het bewonersbedrijf Ammeroetoe. In dit bewonersbedrijf gaan 

Harlingers aan de slag met allerlei activiteiten die goed zijn voor de wijk en de 

inwoners van Harlingen. De bedoeling is dat deze activiteiten ook geld ople-

vert dat dan weer geïnvesteerd kan worden in het project of op langere ter-

mijn ook in de mensen die werken bij het bewonersbedrijf. Ammeroetoe loopt 

nu ruim een jaar. 

Voor wie is Ammeroetoe 
ook alweer?

Niet voor iedereen is er werk. Voor sommige van ons gaat het in onze samen-

leving iets te snel. Sommigen kunnen dat tempo niet meer bijhouden. Juist 

om deze mensen gaat Ammeroetoe. Hoe maak je ruimte om echt iedereen 

een kans te geven mee te doen? Ammeroetoe wil daarvoor een arbeidsmarkt 

maken die naast de normale arbeidsmarkt kan functioneren. Een soort tus-

senruimte. Geen vrijwilligerswerk, maar werk met een verdienmodel, zodat je 

langzaam weer mee kunt doen en misschien de overstap kunt maken naar de 

reguliere arbeidsmarkt. Dus een gewone baan kunt krijgen en houden! Portretten

Mooie woorden, maar hoe 

ervaren deelnemers die 

tussenruimte? Zien zij dat 

ook zo en leren zij ook van 

deze ervaringen? Een aan-

tal deelnemers vertelt.



Tussenruimte
De tussenruimte tussen betaald werk en niet aan het werk is het terrein van 

Ammeroetoe. Daarin worden twee soorten arbeidsplaatsen aangeboden: 

• Permanente plekken: plekken voor mensen die blijvend gebruik maken 

van de ondersteuning vanuit Ammeroetoe.

• Transitieplekken: plekken waar mensen tijdelijk aan de slag gaan die nog 

niet productief of ervaren genoeg zijn. Op een transitieplek worden men-

sen voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt.

• 

Voor beide geldt dat deze mensen weer leren mee te doen in de samenleving 

en niet meer aan de kant staan. Ammeroetoe wil mensen ‘verleiden’ zich in 

te zetten voor het collectieve belang van de eigen wijk. Door zich in te zetten 

voor hun eigen wijk, kunnen zij zichzelf ook verder ontwikkelen. 

Het collectieve belang van een wijk ontstaat door vragen, het is dus vraagge-

richt en niet aanbodgericht. Vanuit de wijk komen vragen die invulling krijgen 

vanuit Ammeroetoe. Door bij deze vragen ook na te denken over een verdien-

model kan Ammeroetoe gevuld worden met projecten. De klussenbus, de pa-

pierfabriek en een fietsreparatiedienst zijn voorbeelden van zulke projecten. 

Zij pakken vragen op die door de ‘gewone’ markt blijven liggen, omdat het 

verdienmodel te laag is voor een commercieel model. Zo creëer je de tussen-

ruimte.

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 Ammeroetoe 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 door-

pakken. Als ze nu thuiskomt van het 

klussen, gaat ze schoonmaken en sol-

liciteren. Voordat ze bij Ammeroetoe 

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 werkerva-

ring 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 so-

ciaal contacten.

Esmeralda 
Gutman



Nieuw Zuid is een hele belangrijke plek voor Trij-

nie. Ze is sinds het najaar van 2017 betrokken bij 

Ammeroetoe en dan vooral bij de vrouwengroep 

en ze is vrijwilliger bij de kookgroep. Eerst kwam 

Trijnie zelf naar de vrouwengroep, maar ze heeft 

zoveel geleerd dat ze nu van deelnemer een be-

geleider 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 hel-

pen 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 men-

sen tegen. De vrouwengroep heeft Trijnie nieuwe 

vriendschappen opgeleverd. Zo gaan sommige 

vrouwen samen wandelen of gaan ze een dagje 

naar Terschelling.

Trijnie gaat ook wel eens naar de kookgroep. Daar 

wordt gezamenlijk gekookt door de vrijwilligers. 

Er is dan een professionele kok bij die hen daar-

bij 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 waar-

schijnlijk 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 Ammeroetoe kwam had ze 

een klein sociaal netwerk. Ze had een baan van 12 

uur per week maar zat de overige tijd vaak op de 

bank of was aan het schoonmaken. Tijdens haar 

werkzaamheden bij Ammeroetoe is zij uit meer 

haar schulp gekropen. Toen er door de corona op-

eens niets meer doorging, werd Trijnie bang dat 

het weer zo zou worden. Gelukkig kende ze door 

Ammeroetoe veel mensen van de vrouwengroep 

waarmee ze kon videobellen. Ook waren er men-

sen 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.

Trijnie Attema



Toen Ria 3,5 jaar geleden in Harlingen ging wonen, 

was ze op zoek naar vrijwilligerswerk. Ze was sa-

men met haar man uit Zuid-Holland naar Harlingen 

verhuisd. In Zuid-Holland heeft Ria vijftien jaar 

voor de zonnebloem vrijwilligerswerk gedaan en 

veel mensen leren kennen. Omdat ze nieuw in Har-

lingen was, wilde Ria via vrijwilligerswerk 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 ont-

moette 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 mensen met een beper-

king. 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 Vier-

kant naar Nieuw Zuid en dat is te ver voor som-

mige 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 bij Amme-

roetoe. Daar kunnen mensen hulpmiddelen (zoals 

een rolstoel of krukken) lenen. Dit vindt ze eigen-

lijk minder leuk, omdat ze daar minder contact 

heeft met mensen. 

Ria is arbeidsongeschikt en kan daarom geen be-

taald werk meer doen. Het vrijwilligerswerk zorgt 

voor ritme en structuur. Daarnaast is praten met 

mensen een hobby van Ria en geeft haar dat ener-

gie. 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!

Ria Lodema -
Ketelaars



Jan Bierma heeft heel veel verschillende banen ge-

had: 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) ieder-

een in Harlingen. Het werk werd te zwaar voor Jan 

vanwege slijtage en een hernia. Toen kwam Jan bij 

Ammeroetoe terecht, via ‘Harlingen Werkt’. 

Bij Ammeroetoe 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 be-

doeling dat de mensen van klussenbus bomen of 

coniferen gaan kappen.

Jan brengt de vrijwilligers naar een locatie en ver-

telt 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 klussen-

bus 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 instruc-

ties. 

Dit vrijwilligerswerk doet Jan niet voor zijn dagrit-

me, 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 ochten-

den in de week. Hij zou wel meer willen, maar dat 

lukt fysiek niet meer. 

Sinds Jan bij Ammeroetoe werkt voelt hij zich be-

ter 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 

vrijwilligerswerk bij Ammeroetoe geeft hem vol-

doening 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 nieuw-

bouw terug hoopt te komen. 

Jan Bierma



Wat is vrijwilligerswerk?

Iedereen weet wat vrijwilligerswerk is, maar als je er eens goed naar kijkt zijn er 

ook heel veel verschillen. Kort gezegd, in vier punten betekent vrijwilligerswerk:

• Het geheel van activiteiten dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd;

• Zonder een financiële vergoeding (buiten eventuele onkosten- vrijwilligers-

vergoeding);

• In georganiseerd verband (dus binnen Ammeroetoe);

• Met een maatschappelijk doel en voor anderen, (individuen, groepen, de wijk 

of Harlingen als geheel), maar zonder familiebanden zoals bij mantelzorg. 

Vrijwilligersbegeleiding.

Alle deelnemers van Ammeroetoe zijn vrijwilligers en werken 

vanuit die positie aan zichzelf, aan de verschillende projecten 

en aan het beter maken van de eigen buurt, de eigen stad 

Harlingen. Zij worden door professionals begeleid op hun 

weg. Eén van deze professionals is de vrijwilligerscoördina-

tor bij het project Ammeroetoe. Daarin worden vrijwilligers 

begeleid die werken binnen het project aan zichzelf en aan 

verschillende activiteiten. 

De vrijwilligerscoördinator werkt vanuit de ‘eigen kracht’ me-

thodiek. Deze methode gaat vooral over zelf de regie hou-

den. Een aantal uitgangspunten zijn daarbij de basis:

Verbreding: werken aan meer sociale contacten. 

In Nieuw Zuid worden verschillende activiteiten georgani-

seerd waarin deelnemers de kans krijgen hun sociale net-

werken uit te breiden met nieuwe gezichten. Mensen die in 

dezelfde buurt wonen en met organisaties die actief zijn in 

Nieuw Zuid. 

Verdieping: werken aan betere sociale contacten. 

Door elkaar bij activiteiten op een ongedwongen manier te 

ontmoeten krijgen deze ontmoetingen meer betekenis. Men-

sen leren elkaar beter kennen, laten meer van zichzelf zien 

waardoor de contacten groeien en minder oppervlakkig wor-

den.

Verduurzaming: werken aan blijvende sociale contacten. 

Ammeroetoe organiseert activiteiten waardoor mensen per-

spectief hebben op een vervolg van de ontmoeting en het 

duurzame contact met elkaar. Dit begint met vertrouwen, zo-

dra er vertrouwen is kan het contact uitgroeien en ontstaat 

er verbondenheid. Goed contact met de buren, kennissen 

hebben, vriendschappen krijgen. Juist op omenten van grote 

veranderingen zijn duurzame contacten erg belangrijk om op 

terug te kunnen vallen.

Vanuit deze methodiek werkt de vrijwilligerscoördina-

tor aan activiteiten die de deelnemers over de drem-

pel helpen. Een eerste begin maken op weg naar meer 

 

Pieter 
Miedema
vrijwilligerscoördinator



‘eigen kracht’. Belangrijk daarbij is de 

koffietafel. Deze tafel is het middelpunt 

waar bezoekers en vrijwilligers elkaar 

ontmoeten. 

Daar zie je ook de verscheidenheid aan 

mensen en worden nieuwe deelnemers 

snel in de groep opgenomen. 

Een vrijwilliger kan op elk moment in 

verschillende fases instromen. Amme-

roetoe/Nieuw Zuid is erop ingericht om 

mensen op een laagdrempelige manier 

aan te laten sluiten bij de bestaande 

activiteiten. Door regelmatig nieuwe 

initiatieven te ontplooien worden nieu-

we, unieke bezoekers binnengehaald. 

Een voorbeeld is het hulpmiddelen-

centrum. Een nieuwe groep mensen 

maakt zo kennis met Ammeroetoe/

Nieuw Zuid. Er is bewust voor gekozen 

om de bezoekers door het pand te la-

ten lopen om de hulpmiddelen te lenen. 

De bezoeker kan dan sfeer proeven en 

neemt (on) bewust waar wat hij ziet. 

De nieuwsbrief ligt klaar om meegeno-

men te worden met het uitgeleende 

hulpmiddel. Hierin staan alle laagdrem-

pelige activiteiten. Dit kan dan meege-

nomen worden voor thuis waardoor 

ook weer anderen kennisnemen van de 

verschillende activiteiten.

Een vrijwilligerscoördinator kent de 

verschillende vrijwilligers en bezoekers. 

Signalen worden snel opgevangen en 

er wordt op een laagdrempelige manier 

contact gemaakt om zo te kijken of de 

bezoekers een rol kan krijgen in Amme-

roetoe/Nieuw Zuid. Aansluitend bij de 

wens van de bezoeker kan deze zo een 

vrijwilliger worden. Je bent dan betrok-

ken bij een activiteit. Je wordt verwacht 

op een bepaald tijdstip en er worden 

dingen van je verwacht. Je werkt zo 

aan het verstevigen van de eigen regie. 

Sommige vrijwilligers kunnen verder 

groeien en zichzelf verder ontwikke-

len of arbeidsmatige werkzaamheden 

doen. Ammeroetoe is dan niet het eind-

punt maar een nieuw begin.

Projecten waar Ammeroetoe aan werkt 

zijn onder andere:

De papierfabriek: waarin zelf papier 

wordt geschept en gekeken wordt of 

er een markt is voor “luxe” papierpro-

ducten, b.v. tekenpapier van bamboe, 

zeewier en/of zout water, exclusieve 

(visite)kaartjes, notitieboekjes, papier 

met (tuin)zaden e.d. Met het kring-

loopbedrijf Estafette zijn afspraken ge-

maakt om het papier o.a. via hun winkel 

te verkopen.

Fietsen: Hierin worden de weesfietsen 

opgeknapt die bij de gemeente Harlin-

gen een jaar lang opgeslagen zijn en 

niet door de eigenaar zijn opgehaald. 

Deze fietsen worden tegen een lage 

prijs verkocht aan bewoners die een 

fiets nodig hebben, maar niet de finan-

ciële armslag hebben om een (tweede-

hands) fiets te kopen.

Klussenbus: De vrijwilligers die met de 

klussenbus op pad gaan, helpen men-

sen met klusjes. Dit doen ze voor ou-

deren en mensen die het zelf niet meer 

kunnen. 

Uitleen van hulpmiddelen en gereed-

schap: Heb je zelf geen gereedschap, 

maar het wel nodig dan kun je dit lenen, 

je krijgt er uitleg bij. 

Wastobbe: Dit is een was- en strijkser-

vice.



Vrijwilligers sturen mee.
Het project Ammeroetoe is ontstaan 

vanuit een idee van Wim Lakmaker. Hij 

overleed in het voorjaar van 2019, vlak 

nadat bekend werd dat Ammeroetoe 

werkelijk van start kon. Het project is 

opgezet door vrijwilligers en professi-

onals samen. Nu, ruim anderhalf jaar 

nadat het project is gestart, kijken we 

terug op de relatie tussen deze vrijwilli-

gers en de professionals die het project 

opzetten en uitvoeren.

Vrijwilligers en professionals staan in de 

projecten waarin zij samenwerken vaak 

broederlijk naast elkaar. Het is duide-

lijk wat ieders taak is en welke rol men 

heeft. Toch lukt dat niet bij alle projec-

ten. Soms is de verhouding tussen vrij-

willigers en professionals wat gespan-

nen. Dat heeft verschillende redenen, 

maar het ligt er niet aan dat ze het niet 

eens zijn over het doel van het project 

waarin ze samenwerken. Het gaat vaak 

over de weg ernaartoe. Ook bij Amme-

roetoe is dat wel eens te merken. Niet 

bij de deelnemers aan dit project, wel 

bij de vrijwilligers die meesturen, mee-

denken, meewerken en mee-ontwikke-

len. Hoe komt dit toch? 

Als vrijwilligers en professionals samen 

een project opzetten, is er vaak niets 

aan de hand. Beide maken goed ge-

bruik van de kennis van de ander. Een 

vrijwilliger heeft veel kennis van de lo-

kale samenleving is vaak inhoudelijk erg 

betrokken bij het onderwerp en brengt 

daar ook weer veel kennis en vaardig-

heden voor in. De professional kent de 

wegen om het project verder te bren-

gen, er geld voor binnen te halen, het 

project binnen het gemeentelijk beleid 

in te passen. Kortom beide vullen elkaar 

goed aan.

Samen een project aansturen en het 

verder te ontwikkelen lijkt als volgende 

stap toch moeilijker. Organisatorisch is 

het project ingebed in de professione-

le structuren van een organisatie. Dat 

is ook nodig om financiering rond te 

krijgen, om verantwoording te kunnen 

afleggen, om de verschillende profes-

sionals binnen het project goed aan 

te kunnen sturen en om het netwerk 

van professionals en organisaties om 

het project heen te verbinden. Kortom 

een heel andere wereld dan de wereld 

van de vrijwilliger die zich bezighoudt 

met het inhoudelijk mee sturen en mee 

(door)ontwikkelen van het project.

Binnen een project ontstaan structuren 

en vaste overleggen. Die zijn nodig voor 

de professional, maar voor de vrijwilli-

ger werken deze organisatiestructuren 

nadelig voor de vrijheid van het zelf or-

ganiseren. Voor de vrijwilliger staat de 

inhoud centraal en zijn de structuren 

minder belangrijk. Juist het in beweging 

zetten van mensen drijft de vrijwilliger 

die mee wil sturen en ontwikkelen.

Medezeggenschap organiseren is een 

belangrijk onderdeel bij een project als 

Ammeroetoe, maar hoe doe je dat? 



Bij Ammeroetoe hebben vrijwilligers vanaf het begin 

invloed gehad door mee te denken in de opzet van het 

project, bij de financiering en bij de uitvoering. Tijdens 

de uitvoering van Ammeroetoe ontstaat afstand tus-

sen de denktank met vrijwilligers en de professionals 

die de dagelijkse leiding hebben van het project. Coro-

na versterkt deze afstand, omdat men elkaar veel min-

der ziet en elkaar ontmoeten. En juist samen naden-

ken over de volgende stappen, is zo belangrijk. Uitstel 

van projectonderdelen, omdat corona daar dwarsligt, 

werkt ook al niet mee. Voor je het weet hapert de com-

municatie en ligt de samenwerking stil en wordt er niet 

meer over het project gesproken, maar over de hape-

rende samenwerking.

In deze processen gaat het vooral om:

Goede communicatie:

• Heldere afspraken over de taken van de vrijwilli-

ger en die van de professional;

• Inzicht hebben in wat de vrijwilliger wil en wat de 

professional wil;

• Als professional de handen soms op de rug hou-

den, niet over willen nemen maar faciliteren;

• Draagvlak voor het idee achter Ammeroetoe is es-

sentieel, bezieling in plaats van het als werk zien;

• Ruimte geven aan vrijwilligers om mee te denken 

of te leren meedenken;

• Een vrijwilliger niet altijd willen ontzorgen, maar 

door te laten ervaren, inzicht laten krijgen;

• Schuren is goed, geeft wrijving en soms is dat nodig 

om het project of de vrijwilliger te laten glanzen.

Juist in een project als Ammeroetoe is 
die meedenkende, mee-organiserende en 
meesturende vrijwilliger erg belangrijk. 



Colofon

Deze factsheet is geschreven door Sjoerd IJdema en Charlotte de Boer voor 
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Vormgeving en fotografie Jongens van De Jong uit Leeuwarden. 
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