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Ammeroetoe 
in cijfers

Deelnemers aan 
Ammeroetoe

Net als in december 2020 hebben we voor deze factsheet weer veel cijfers op een rij gezet. Cijfers zijn 

belangrijk om beleid op te maken, om bij te kunnen houden hoe een project zich ontwikkelt en om zicht 

te krijgen op de effecten van datgene waar je mee bezig bent. Zo ook voor Ammeroetoe. Belangrijk is 

om te weten hoeveel mensen er meedoen en hoe lang en voor hoeveel uren. Ook is het belangrijk om 

algemene cijfers op een rijtje te zetten. Cijfers die laten zien waar Harlingen staat in vergelijking met 

Friesland of Nederland. Hieronder zijn de belangrijkste cijfers weergegeven. We beginnen met de cijfers 

van Ammeroetoe zelf.

Er werken op Nieuw Zuid meer dan 150 mensen elke week aan allerlei verschil-

lende projecten en taken. Dit zijn vrijwilligers, professionals, beheerders en 

deelnemers. Eind 2021 zijn 98 deelnemers actief binnen Nieuw Zuid, waarvan 

66 deelnemers actief waren binnen Ammeroetoe. Eind 2019 waren er 85 vrij-

willigers actief binnen Ammeroetoe/Nieuw Zuid. Eind 2021 waren er 116 vrijwil-

ligers actief binnen Ammeroetoe/Nieuw Zuid.  

De projecten in Ammeroetoe zijn: de Klussenbus, de Papierfabriek, Fietsenwerkplaats, de Ammeroetoe 

timmerwerkplaats, Hulpmiddelen uitleen, Tuingereedschap uitleen, het Repaircafé, de Wastobbe en de 

Kaarsenmakerij.

De grootste projecten van Ammeroetoe zijn de Klussenbus en de Hulpmiddelen uitleen. Daarnaast zijn de 

Papierfabriek en het Repaircafé grotere projecten. De Wastobbe en Timmerwerkplaats zijn in opkomst.

Voor de deelnemers is het verschil tussen Ammeroetoe en Nieuw Zuid niet echt relevant en veelal loopt 

dit ook door elkaar. Nieuw Zuid is de kern van het project, Ammeroetoe is één van de uitwerkingen daar-

van. 
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Terugblik
Peet Veldhuizen

Drie jaar lang is Peet Velthuizen projectleider geweest van Ammeroetoe. Nu het project is beëindigd, is 

het tijd om eens terug te kijken. Wat wilden we met het project bereiken en vooral wat nemen we mee 

naar de toekomst? 

Wat was Ammeroetoe ook alweer?

Ammeroetoe was een project in de gemeente Harlingen dat zich richt op een georganiseerde 

aanpak van maatschappelijke participatie. Met andere woorden: Ammeroetoe helpt inwoners 

van Harlingen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving om wel weer mee te doen. 

Dit werd via het bewonersbedrijf Ammeroetoe gedaan. In dit bewonersbedrijf gingen Harlingers 

aan de slag met allerlei activiteiten die goed zijn voor de wijk en de inwoners van de stad. De 

bedoeling was dat deze activiteiten ook geld opleverden dat dan weer geïnvesteerd kon worden 

in het project.

  We vroegen Peet terug te kijken en vooral ook vooruit te kijken.

Wat was de betekenis van Ammeroetoe en welke opbrengsten moeten we vooral meenemen?

“Waar Ammeroetoe nu stopt, gaat NieuwZuid gewoon door, de opbrengsten van Ammeroetoe worden 

gebruikt, we hebben ervan geleerd en gezien dat het effect heeft. Ammeroetoe ging uit van de parallelle 

arbeidsmarkt, men richtte zich op de bewoners die moeite hadden zich te handhaven op de arbeids-

markt, die even tijd nodig hadden om een volgende stap te kunnen zetten. Daarom deze parallelle ar-

beidsmarkt, waarin de deelnemers in hun eigen tempo stappen kunnen maken. Ammeroetoe activeert 

mensen, je kunt als deelnemer niet vrijblijvend meedoen. Je zult actief moeten worden! Je merkt wel 

dat er verschil is tussen de systeemwereld en de belevingswereld van deze mensen. Die twee werelden 

passen niet altijd op elkaar. Door deelnemers vertrouwen te geven, kun je de stappen maken om mensen 

weer in beweging te krijgen.

Ammeroetoe is ook een succes, omdat je er maar een beperkt aantal uren voor hebt. Dus als professional 

heb je niet overal tijd voor. Dat betekent dat bewoners zelf initiatieven gaan nemen en uit de afwachten-

de stand komen. Mooi om te zien hoe deelnemers daarin groeien.

Er is een goede samenwerking met de Dienst, dat is een enorme meerwaarde. De Dienst is veel meer 

aanwezig en daardoor zichtbaar in Nieuw Zuid, het blijft dus niet bij één keer per zes weken een belletje. 

Door de aanwezigheid van de Dienst zien zij de cliënt in de eigen omgeving, dat geeft een heel ander 

beeld dan dat een cliënt opgeroepen wordt om te verschijnen op een afspraak. 

Corona heeft veel effect gehad op het project Ammeroetoe. Sommige diensten konden zich daardoor 

niet verder ontwikkelen en vielen af. Sommige deelnemers vielen af, omdat er werk weg viel. Anderen 

konden door corona, of de angst om het op te lopen, niet verder. Daardoor mis je toch weer mensen die 

nu weer thuis zitten. Jammer dat door corona deelnemers niet de volgende stap konden zetten in hun 

ontwikkeling. Corona was er ook oorzaak van dat de in de drie jaar opgedane kennis niet ‘geëxporteerd’ 

kon worden. Bijeenkomsten konden niet doorgaan, bezoekers konden niet altijd langskomen en een 

aantal activiteiten kon niet doorgaan of moesten worden uitgesteld.”

Aanbevelingen volgens Peet Velthuizen:

>>   De samenwerking met de Dienst is erg belangrijk, houd deze in stand.

>>   Zorg dat de eigenheid en de ziel van Nieuw Zuid gewaarborgd blijft.

>>   Het project is een vrijbuitersplaats die niet past in spreadsheets en 

        systeemdenken, houd dat zo!

>>   Houd aansluiting bij de cultuur van Harlingen.



Bevolkingsontwikkeling

De gemeente Harlingen telt in 2021 15.807 inwoners. Er zijn ongeveer evenveel mannelijke (50,1 pro-

cent) als vrouwelijke (49,9 procent) inwoners in Harlingen. Over de afgelopen elf jaar lijkt het aantal 

inwoners zich te stabiliseren van 15.809 in 2010 naar 15.807 in 2021. Qua leeftijd is het vrij normaal/

gelijk verdeeld in de gemeente Harlingen. In vergelijking met Friesland is het aandeel 65+ ers hoger 

in Harlingen (26,0 procent in Harlingen tegenover 22,1 procent in Friesland en 19,5 in Nederland). De 

gemiddelde leeftijd in 2021 ligt in Harlingen op 45,7 jaar en in Friesland gemiddeld op 43,5 jaar. 

Harlingen telt  
15.807 inwoners  
in 2021 is man is vrouw

50,1% 49,9%

ten opzichte van 15.722 in 2020. 
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Bevolkingspiramide 2021 gemeente Harlingen, uitgesplitst naar geslacht

Bron: Friesland Databank, bewerking Partoer 2021
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Beroepsbevolking

Het CBS heeft gegevens over de beroeps-

bevolking van de gemeente Harlingen 

tot en met het jaar 2020. In de gemeente 

Harlingen zijn in 2020 per 1.000 inwoners 

684 inwoners die onder de werkzame be-

roepsbevolking vallen. Dit is in 2020 iets 

hoger dan het landelijke gemiddelde van 

677 per 1.000 inwoners in 2020 en veel ho-

ger dan het provinciale gemiddelde (670 

per 1.000 inwoners). De netto arbeidspar-

ticipatie ligt in de gemeente Harlingen in 

2020 op 64,6 procent. Dit is lager dan het 

provinciale gemiddelde (67,5 procent) en 

het landelijke gemiddelde (68,4 procent). 

De netto arbeidsparticipatie is het aandeel 

van de werkzame beroepsbevolking in de 

bevolking. Hierbij wordt meestal gekeken 

naar de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Het aandeel werknemers met een laag opleidingsniveau ligt in Harlingen (25 procent) ho-

ger dan in Friesland (22 procent) en Nederland (19 procent). Het aandeel werknemers met 

een hoog opleidingsniveau ligt in Harlingen (25 procent) lager dan provinciaal (32 procent) 

en landelijk (41 procent). Het aandeel werknemers met een laag opleidingsniveau blijft 

gelijk. In 2009 waren er per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar gemiddeld 170 werknemers 

met een laag opleidingsniveau. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau in 2019 (van 171 mede-

werkers).
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Bron: waarstaatjegemeente 2021, bewerking Partoer
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Ontwikkeling werkloosheidspercentage 2009-2020 Harlingen, Friesland en Nederland   

Bron: waarstaatjegemeente 2021, bewerking Partoer

De werkloosheid lag in de gemeente Harlingen hoger dan het provinciale en 

landelijke gemiddelde, in 2020 is het werkloosheidspercentage in Harlingen 4,0 

procent en in Friesland en Nederland 3,8 procent. Ze laten alle drie eenzelfde 

ontwikkeling zien: een stijging van de werkloosheid tot 2015, waarna het werk-

loosheidspercentage weer daalt.
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Inkomen

Er zijn geen actuelere cijfers dan de cijfers van 2019, omdat het inkomen vaak pas definitief is nadat men-

sen hun definitieve belastingaangifte ontvangen. Het aandeel inwoners met een laag inkomen ligt in de 

gemeente Harlingen in 2019 gemiddeld hoger (8,9 procent) dan in Friesland (8,0 procent) en Nederland 

(7,7 procent). Hierbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 9.250, = op jaarbasis. Deze grens komt onge-

veer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op 

zijn hoogst was. Het aandeel huishoudens met kinderen dat moet rondkomen van een laag inkomen, ligt 

in 2019 op 7,3 procent (in 2011 was dit nog 9,2 procent).  

Huishoudens tot de lage inkomensgrens

Bron: CBS 2021, bewerking Partoer
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Het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering ligt in de gemeente Harlingen in de eerste helft van 

2020 op 6,9 procent (520 huishoudens). Dit komt neer op 54,1 inwoners op 1.000 inwoners van 18 jaar en 

ouder met een bijstandsuitkering. Provinciaal (42,4 inwoners) en landelijk (37,2 inwoners) ligt dit lager. 

Het aandeel re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners is sinds 2015 afgenomen. In 2015 waren er 71,9 

re-integratietrajecten en in 2020 zijn er 32,5 re-integratietrajecten. Dit is echter nog steeds hoger dan 25,9 

re-integratietrajecten in Friesland en 17,2 re-integratietrajecten in Nederland.

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners

Bron: waarstaatjegemeente 2021, bewerking Partoer
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Gezondheid, 
sociale omgeving en 
participatie

In de gemeente Harlingen roken in zowel 2016 als in 2020 procentueel meer personen dan in Friesland 

of in Nederland, hoewel dit verschil wel kleiner is in 2020 dan in 2016. Het overgewicht is in de gemeente 

Harlingen ook hoger in zowel 2016 als in 2020, dan in Friesland en Nederland (zie onderstaande figuren). 

Bron: CBS 2021, bewerking Partoer
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Bron: CBS 2021, bewerking Partoer

Meer dan een kwart van de inwoners van de gemeente Harlingen (27,0 procent) doet in 2020 aan vrijwil-

ligerswerk. Dit is meer dan het landelijke gemiddelde (25,4 procent), maar iets lager dan het provinciale 

gemiddelde (29,8 procent). Het aandeel inwoners in de gemeente Harlingen dat mantelzorg verleent ligt 

hoger (13,9) dan het provinciale gemiddelde (12,2 procent) en net hoger dan het landelijke gemiddelde (13,5 

procent).

doet vrijwilligerswerk verleent mantelzorg
27,0% 13,9%

51,8%

50,4%

48,9%

54,7%

51,0%

49,4%

46,0%

47,0%

48,0%

49,0%

50,0%

51,0%

52,0%

53,0%

54,0%

55,0%

56,0%

Harlingen Friesland Nederland

Vergelijking percentage volwassenen overgewicht 2016-2020

2016 2020

2016

2020

Vergelijking percentage volwassenen overgewicht 2016-2020



Deze factsheet is geschreven door Sjoerd IJdema en Robin Rijpma 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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