
Dat had je gedacht!

maart 2022

BEWONERSBEDRIJF HARLINGEN



Waarom
Ammeroetoe? 

Tussenruimte

Ammeroetoe is een driejarig project dat in de jaren 2019-2021 als onderdeel liep van het project Nieuw 

Zuid in Harlingen. Ammeroetoe richtte zich op de ruimte tussen betaald werk en niet aan het werk. De 

economie draaide de afgelopen jaren op volle toeren en dus zou er is voor iedereen werk moeten zijn. 

Voor iedereen? Nee, ook in 2022 is er niet voor iedereen werk. Voor sommigen gaat het iets te snel, zij 

kunnen het tempo niet meer bijhouden. Juist voor deze mensen werd Ammeroetoe opgezet. De vraag 

was: ‘Hoe maak je ruimte om iedereen een kans te geven mee te doen?’ Ammeroetoe wilde daarvoor zelf 

een arbeidsmarkt maken die naast de normale arbeidsmarkt kon functioneren. Een soort tussenruimte. 

Geen vrijwilligerswerk, maar werk met een verdienmodel, zodat je langzaam weer kon leren mee te doen 

en misschien de overstap kon maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Dus een gewone baan kunt krijgen 

en houden!

Ammeroetoe wilde 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 collectie-

ve belang van een wijk ontstaat door vragen van bewoners. Ammeroetoe werkt dus vraaggericht en 

niet aanbodgericht. Vanuit de wijk komen vragen die invulling krijgen vanuit Ammeroetoe. Door bij deze 

vragen ook na te denken over een verdienmodel kan Ammeroetoe gevuld worden met projecten. De 

klussenbus, de papierfabriek en een fietsreparatiedienst zijn voorbeelden van zulke projecten. Zij pakken 

vragen op die op de ‘gewone’ markt blijven liggen, omdat het verdienmodel te laag is voor een commer-

cieel model. Zo creëer je de tussenruimte.



Het verschil tussen 
Ammeroetoe en Nieuw Zuid 

Ammeroetoe was een project binnen Nieuw Zuid. Via een aanvraag bij het Kansenfonds van de provincie Fryslân 

kon het project in het voorjaar van 2019 van start. Eind december 2021 is het project afgesloten.

Nieuw Zuid is een initiatief van de inwoners uit de wijk. Sociale activering en participatie zijn daarbij de belang-

rijkste elementen. Nieuw Zuid is een sociaal activeringsproject, je werkt hier aan jezelf. Uitvalsbasis voor Nieuw 

Zuid is het schoolgebouw in de wijk. De initiatieven die aan de basis stonden en die inmiddels daarbij zijn ont-

staan, zijn allemaal gebonden aan de stad Harlingen. Soms is de wijk Nieuw Zuid de springplank voor projecten 

die de moeite waard zijn om ook op andere plekken in Harlingen of daarbuiten te gebruiken. Nieuw Zuid wil 

mensen weer laten participeren, oftewel weer mee laten doen in hun eigen omgeving, weer naar buiten toe, 

weer in contact komen met andere mensen.

Binnen Nieuw Zuid zijn verschillende soorten vrijwilligers. Zo zijn er mensen die een baan hebben en daarnaast 

vrijwilliger zijn, mensen die gepensioneerd zijn en hun vaardigheden willen overbrengen of gewoon als vrijwilli-

ger bezig willen zijn, en mensen in een uitkering waarvoor vrijwilligerswerk een vorm van wederkerigheid is of 

een oefening in weer leren meedoen. Nieuw Zuid is geen arbeidsmatige dagbesteding voor deze laatste groep. 

Bij Nieuw Zuid ben je vrijwilliger voor jezelf en voor je medebewoners.

Het gebouw van Nieuw Zuid is te zien als een broedplaats, een veilige haven waar binnen mensen langzaam 

kunnen groeien.

Ammeroetoe was als project nauw verweven met Nieuw Zuid. Het was aanvullend op Nieuw Zuid. Nieuw was 

dat er een verdienmodel om de hoek kwam kijken. De startvraag van Ammeroetoe was: ‘Hoe kun je projecten 

zodanig organiseren dat via verdienmodellen de organisatiekosten eruit te halen zijn?’

Dat was het belangrijkste verschil tussen beide. In Nieuw Zuid speelt het verdienmodel geen rol, bij Ammeroe-

toe was dat een voorwaarde. 

Het geld dat werd verdiend binnen Ammeroetoe, werd gebruikt om deelnemers een vrijwilligersvergoeding te 

kunnen geven. Alle gelden gingen uiteindelijk naar de samenleving terug, waardoor Ammeroetoe niet alleen 

een verdienmodel was voor individuele deelnemers, maar ook voor de gemeenschap. Veel van de opbrengsten 

van Ammeroetoe zijn nu onderdeel van Nieuw Zuid. De borging van dat wat werkt, was belangrijk binnen Am-

meroetoe. Behouden wat werkt en verder uitwerken in Nieuw Zuid.



Begeleiding en 
ondersteuning vrijwilligers

Om de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de 

begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in 

Nieuw Zuid te kunnen waarborgen, kon met de 

toekenning van de Kansenfondssubsidie voor 

Ammeroetoe per maart 2019 gewerkt worden 

met een betaalde vrijwilligerscoördinator. 

Ammeroetoe koppelde en stimuleerde persoon-

lijke ontwikkelingsdoelen bij de deelnemers aan 

het doen van vrijwilligerswerk binnen Nieuw 

Zuid. Daarbij kregen deze deelnemers professio-

nele ondersteuning. Door deze werkwijze en de 

resultaten daarvan, wisten steeds meer organisa-

ties Ammeroetoe te vinden om hun deelnemers 

en cliënten daar ook een plek te geven. 

Eén van de succesfactoren hierbij was dat er in 

het project zowel sociale activering als economi-

sche activering van de deelnemers plaatsvond. 

Hiermee kon elke deelnemer een persoonlijk ont-

wikkelingstraject geboden worden.

In de praktijk bleken de deelnemers binnen Am-

meroetoe/Nieuw Zuid zich niet te ontwikkelen via 

een lineair ontwikkelingstraject, samengevat in 

een stappenplan. De deelnemers vielen soms te-

rug, maakten soms hele grote stappen of bleven 

langdurig staan op een bepaald niveau. De samen 

met de vrijwilligerscoördinator opgestelde eind-

doelen bleken in de praktijk voor de deelnemers 

soms niet haalbaar of het bleek dat de deelne-

mers in de praktijk toch meer in hun mars hadden 

dan vooraf ingeschat. 

Waar Ammeroetoe/Nieuw Zuid voor de één de 

springplank is naar een betaalde baan, is voor de 

andere deelnemer Nieuw Zuid de plek waar hij of 

zij gezien wordt en van betekenis kan zijn voor de 

ander en de samenleving. Voor een enkele deel-

nemer is Nieuw Zuid de plek waar zij, als één van 

de bezoekers aan een ontmoetingsactiviteit, we-

kelijks de deur voor uitkomen, sociale contacten 

hebben en in beeld blijven. 

Schematisch is de route als volgt in beeld ge-

bracht, waarbij aangetekend dat deze route dus 

geen lineair model is.

fase 1

fase 2

fase 3

>>  bezoeker Nieuw Zuid
>>  bezoeker assistent
>>  je bent er vooor jezelf (halen)
>>  verbreding
>>  verdieping
>>  verduurzaming

>>  vrijwilliger Nieuw Zuid
>>  vrijwilliger Kerngroep
>>  je bent er voor je zelf en voor een ander  
      (halen en brengen)
>>  verantwoordelijkheid nemen (sleutelbezit)

>>  vrijwilliger Ammeroetoe
>>  meerdere dagdelen aanwezig/beloning
>>  dienstverlening, je wordt verwacht en je wilt  
      bepaalde vaardigheden leren (op tijd komen)
>>  verantwoordelijkheid klantcontact, bus,  
      telefoon, veilig werken, eigen initiatief



Bij de uitvoering bleek de afgelopen periode dat 

het voor de vrijwilligerscoördinator niet altijd ge-

makkelijk was om de begeleidingsrol binnen de 

sociale activering en de economische activering 

te combineren. Waar de ondersteuning in fase 1 

met name gericht is op onvoorwaardelijk accep-

tatie, gericht op gevoelens, belevenis en gedrag 

van de vrijwilliger zelf, gaat de begeleiding in fase 

3 veel meer uit naar een grote mate van zelfstan-

digheid, zijn er duidelijke kaders waar de vrijwilli-

ger zich aan dient te houden en wordt er met de 

vrijwilliger duidelijker gekeken naar en gewerkt 

aan vervolgstappen buiten de ‘vertrouwelijke en 

veilige omgeving’ van Nieuw Zuid en Ammeroe-

toe. 

Bij de doorontwikkeling van Nieuw Zuid en de in-

tegratie van de succesvolle activiteiten die in Am-

meroetoe zijn opgezet en uitgevoerd, is gecon-

cludeerd dat er veel winst te behalen valt in de 

aanstelling van een jobcoach in Nieuw Zuid. Deze 

jobcoach richt zich met name op het begeleiden 

en ondersteunen van de vrijwilligers in fase 3. 

Besloten is om in 2022 als pilot voor de duur van 

een halfjaar binnen het project te gaan werken 

met een jobcoach. Tijdens de pilot zal de vrijwil-

ligerscoördinator dan zorgen voor een veilige, 

begripvolle en stimulerende omgeving en rand-

voorwaarden daarvoor, terwijl de jobcoach meer 

kaderstellend zal zijn waar het gaat om het nako-

men van afspraken, zowel qua aanwezigheid, als 

inzet en de te zetten vervolgstappen.



Begeleiding en ondersteuning 
door de casemanagers van de 
Dienst SoZaWe

De eerste aanzet voor de begeleiding en ondersteu-

ning van cliënten in Nieuw Zuid werd opgezet van-

uit de samenwerking tussen het gebiedsteam en de 

Dienst SoZaWe. Het gaat vaak om dezelfde mensen en 

het is efficiënter en beter voor de cliënten als er meer 

wordt samengewerkt. Dat betekent minder loketten 

om langs te lopen. Door als professional te werken 

vanuit Nieuw Zuid houd je nog meer de verbinding 

met de groep mensen die je begeleidt en ondersteunt. 

Brigitte Hell, casemanager en Maurice Jongsma,   ar-

beidsbemiddelaar, die beide goed snappen wat Nieuw 

Zuid betekent. Zij leggen de verbinding en halen er zo 

het voordeel uit voor de cliënt, maar ook voor de ver-

schillende diensten vanuit de gemeente.

Nu Nieuw Zuid bekender wordt, kijken steeds meer 

partijen naar de mogelijkheden die Nieuw Zuid biedt. 

Nieuwe contacten, nieuwe kansen, maar wel met de 

cliënt centraal en zoveel mogelijk met gesloten beur-

zen. Daar heeft iedereen profijt bij. Door de verbindin-

gen tussen de verschillende professionals, gebieds-

teams, casemanagers en jobcoaches, bundel je kennis 

en ervaring zonder dat de cliënt er last van heeft, maar 

er juist baat bij heeft. 

Maurice en Brigitte vinden Nieuw Zuid een perfecte 

uitvalsbasis voor mensen die weer opnieuw willen 

starten. “In Nieuw Zuid ben je gewoon een deelne-

mer en kun je vanuit jezelf weer verder werken”. Wel 

is het nodig daar meer structuur in te brengen. Door 

het aanstellen van een jobcoach die een aantal dagen 

vanuit Nieuw Zuid werkt, kan dat gerealiseerd wor-

den. Nieuw Zuid is een voorportaal voor dagbesteding, 

maar vooral ook voor het ontdekken van je eigen vaar-

digheden. Dus weer structuur aanbrengen en leren 

je verantwoordelijkheden te nemen, zonder dat daar 

complete externe individuele trajecten voor moeten 

worden ingezet. Bepaalde externe expertise-onderde-

len zullen uiteraard waar nodig ingezet blijven worden. 

De kracht zit hem in de gemeenschap die vanuit verbin-

ding iemand verder helpt. Voor deelnemers zijn er in 

Nieuw Zuid als voorportaal veel mogelijkheden om je 

verder door te ontwikkelen voor de stap naar werk. Je 

kunt in Nieuw Zuid als vrijwilliger zonder een label aan 

de slag gaan. Dat is de kracht van Nieuw Zuid. Het gaat 

meer om het gemeenschappelijk contact in plaats van 

een begeleidingscontract. Nieuw Zuid geeft de deel-

nemers mogelijkheden die ze zelf kunnen ontdekken. 

Dat leidt vervolgens tot doorstroming waarop iemand 

zelf zegt: “Ik wil verder.” Vrijwilligers voeden elkaar 

op, de professionals zijn daarin neutraal. In Nieuw Zuid 

wordt het zakelijk aspect buiten beeld gehouden om 

daarmee het karakter te behouden. Maar er is natuur-

lijk wel degelijk een zakelijk aspect, dat is om mensen 

een stap verder te brengen en mogelijk te begeleiden 

naar werk. 

Als professional ga je het gesprek aan met de cliënten, 

ze kennen je, de sfeer is gemoedelijker in Nieuw Zuid, 

maar daardoor kun je als professional juist ook meer 

zeggen. Het frequent ontmoeten en informeel spre-



ken en zien van de deelnemers in Nieuw Zuid is ook 

een belangrijk onderdeel van het werk. Door de onge-

dwongen sfeer zie je meer van een individu dan je bij 

een afspraak op een andere locatie ziet. Juist omdat je 

als professional vaak spontaan en onaangekondigd in 

Nieuw Zuid komt, weet je ook beter wat er speelt en 

kun je er meteen mee aan de slag, zonder dat er een 

hele reeks van afspraken komt.

Overleggen zijn vervangen door veel spontane con-

tactmomenten. Je overlegt op het moment dat je 

elkaar tegenkomt, het blijft zo ook inhoudelijk, maar 

het is geen strakke organisatie van allerlei teamover-

leggen. Je neemt eigenlijk de identiteit van Nieuw Zuid 

een beetje over. Dat betekent ook dat je de begelei-

ding erop aanpast, maar ook de wijze waarop je zelf je 

overleggen inricht. Kortom Nieuw Zuid betekent ook 

een andere manier van werken.

Er wordt zoveel mogelijk met gesloten beurzen ge-

werkt. Pastiel wordt bijvoorbeeld ingezet in Nieuw 

Zuid omdat Pastiel al onderdeel is van de dienstver-

lening. Dit bundelen van diensten bespaart veel geld. 

Door Nieuw Zuid ook in te zetten voor dagbesteding 

bespaar je ook weer. Een deel van de begeleiding ge-

beurt door de deelnemers van Nieuw Zuid zelf. Dat 

wordt nu niet meegeteld, toch is het belangrijk dat dit 

wel gebeurt. De diversiteit aan deelnemers en profes-

sionals versterkt elkaar. Binnen Nieuw Zuid ontstaat er 

sociale cohesie, deelnemers helpen elkaar, waardoor 

er soms bepaalde professionele zorgondersteuning 

kan worden afgebouwd. Je kunt ze minder beladen be-

invloeden als professional en hen daarmee een stukje 

eigen regie laten pakken. Zaadjes planten en dan komt 

er vaak iets moois uit. 

Brigitte en Maurice besluiten met de opmerking; “Als 

je mensen de ruimte geeft, zie je dat zij zich ook gaan 

ontwikkelen en dan zelf ook met nieuwe initiatieven 

komen. Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers binnen 

Nieuw Zuid hierdoor groeien en meer zelfvertrouwen 

krijgen.”



Johan Spoelstra werkt als jobcoach bij Pastiel. Vanuit die rol is Johan sinds kort vier uur per week aan-

wezig in Nieuw Zuid om daar zijn werk als jobcoach uit te voeren. De bedoeling is dat uit te breiden naar 

20 uur. Normaal gesproken begeleidt een jobcoach naar werk, in Nieuw Zuid ook, maar kan dat ook iets 

anders zijn. Mensen in beweging brengen is belangrijk. 

In Nieuw Zuid kom je de mensen vanzelf tegen. Je maakt een praatje, leert ze iets beter kennen en ziet 

wat ze doen of juist niet doen. Dat geeft een beter beeld.

De deelnemers van Nieuw Zuid kunnen ook stappen maken, alleen is hun route soms net even iets anders 

en soms net even langer. Waar je als jobcoach dan naar op zoek gaat, is een werkgever die mensen een 

plekje gunt. Een plekje van waaruit iemand weer stappen vooruit kan maken. Belangrijk hierbij is dat 

de werkgever zo snel mogelijk wordt betrokken bij de selectie van medewerkers, geld staat daarbij niet 

voorop, maar sociale betrokkenheid van de werkgever wel. Een werkgever moet ‘iets hebben’ met deze 

doelgroep. 

Als jobcoach kijk je naar beide kanten. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever moet het passen, 

moet er een klik zijn. In Nederland zijn overal regelingen voor. Daar kun je naar kijken en gebruik van 

maken. Maar regelingen zijn gemiddelden en juist deze doelgroep is geen gemiddelde. De mensen van 

Nieuw Zuid vragen een meer persoonlijke benadering. 

Bij een match tekenen de werkgever en werknemer een regulier contract.  De werkgever krijgt vervolgens 

via de gemeente compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Dit percentage kan variëren tot een 

maximum van 70%. Die laatste 30% is dan voor rekening van de werkgever. Echter een werkgever moet 

wel rekening houden met meer begeleiding van de werknemer dan normaal. Voor dit soort trajecten 

wordt een loonwaardenrapport opgemaakt, daarmee maak je het inzichtelijk. Echter een mens is niet 

te herleiden tot een rekensom. Een jobcoach kijkt dus niet alleen naar productiviteit, loonwaarde en op-

brengsten maar ook naar het sociale aspect. Krijgt iemand een goede plek, kan hij daar groeien en wat 

geeft hij terug aan het team als nieuwe collega.

Een werkgever die iemand een passende plek kan bieden, is onbetaalbaar. Daar moet je soms ook geluk 

bij hebben, dat je iemand vindt die dat wil en waarbij je ook weer een passende match kunt vinden. Dat 

levert zoveel op voor alle partijen.

De jobcoach in Nieuw Zuid 





Deze factsheet is geschreven door Sjoerd IJdema voor De Skûle Welzijn, het project 

Ammeroetoe, redactie Maaike van Dijk. Vormgeving en fotografie Jongens van De Jong 

uit Leeuwarden. Voor meer informatie neem contact op met: sijdema@partoer.nl

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân.
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