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Wat is het 
project 
Ammeroetoe?

Tussenruimte

Waarom
Ammeroetoe?

Wat is  
Ammeroetoe?

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

organiseerde 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. 

De manier waarop we dit doen is 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 activitei-

ten ook geld opleveren dat dan weer geïnvesteerd kan worden in het project of 

op langere termijn ook in de mensen die werken bij het bewonersbedrijf.

Ammeroetoe is iets nieuws en daarom is er drie jaar de ruimte om het project tot 

een succes te maken. 

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.

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

niet productief of ervaren genoeg zijn. Op een transitie plek 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 collectie-

ve belang van een wijk ontstaat door vragen, het is dus vraaggericht en niet 

aanbodgericht. Vanuit de wijk komen vragen die invulling krijgen vanuit Am-

meroetoe. 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 door de ‘gewone’ markt blijven liggen, omdat het verdienmodel 

te laag is voor een commercieel model. Zo creëer je de tussenruimte.

De naam Ammeroetoe is een 

oud Harlinger begrip en staat voor: 

De economie draait op volle toeren en er is voor iedereen werk. Voor iedereen? 

Nee, niet voor iedereen is er werk. Voor sommige van ons gaat het op dit mo-

ment iets te snel. Sommigen kunnen het tempo niet meer bijhouden. Juist om 

deze mensen gaat Ammeroetoe. Hoe maak je ruimte om iedereen een kans te 

geven mee te doen? Ammeroetoe wil daarvoor een arbeidsmarkt maken die 

naast de normale arbeidsmarkt kan functioneren. Een soort tussenruimte. Geen 

vrijwilligerswerk, maar werk met een verdienmodel, een soort tussenruimte zo-

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

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

Ammeroetoe biedt haar deelnemers: 

• Reductie van de armoedestress;

• Verbeteren van de eigen positie door actief te zijn;

• Persoonlijke ontwikkeling; 

• Toename sociale cohesie.

Ammeroetoe biedt haar afnemers:

• Bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

omgeving;

• Een bewonersbedrijf waarin deelnemers vanuit de eigen kracht 

kunnen werken aan het realiseren van de eigen en de gemeen-

schappelijke doelen;

• Een bewonersbedrijf dat permanent actief is in de gemeente, 

de stad, de wijk of het dorp, zelf ontwikkelt maar ook – niet 

concurrerend- werk uitvoert voor klanten;

• Permanente kennisdeling met bewoners, (maatschappelijke) 

• organisaties en gemeenten door de deelnemers zelf;

• Permanente methodiekontwikkeling die wordt vastgelegd en, 

waar mogelijk, verspreid met hulp van de deelnemers zelf

Wat levert dit op?



Het verschil tussen 
Ammeroetoe en 
Nieuw Zuid

Wat is dat verschil eigenlijk? Nieuw Zuid is een initiatief vanuit inwoners uit de wijk. Sociale activering en 

participatie zijn daarbij de belangrijkste elementen. Nieuw Zuid is een sociaal activeringsproject, je werkt 

hier aan je zelf. Uitvalsbasis voor Nieuw Zuid is het schoolgebouw in de wijk. De initiatieven die aan de 

basis stonden en die inmiddels daarbij zijn ontstaan, 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 met andere mensen.

Binnen Nieuw Zuid zijn verschillende soorten vrijwilligers. Mensen die een baan hebben en daarnaast 

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

vrijwilliger bezig 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 Nieuw Zuid is van de gemeente, het wordt beheerd door Carex. Daardoor zijn er ook een 

aantal ruimtes die als woning worden verhuurd. Het project Nieuw Zuid gebruikt het gebouw. Je zou het 

kunnen zien als een broedplaats, een veilige haven waarbinnen mensen langzaam kunnen groeien.

Ammeroetoe is nauw verweven met het project Nieuw Zuid, het is aanvullend op Nieuw Zuid. het is aan-

vullend op Nieuw Zuid. Nieuw is dat er een verdienmodel om de hoek komt kijken. De startvraag is: ‘Hoe 

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

Dat is het belangrijkste verschil. In Nieuw Zuid speelt het verdienmodel geen rol, bij Ammeroetoe is dat 

een voorwaarde. De papierfabriek is een project dat binnen Ammeroetoe is gestart. Daarin wordt voor-

zichtig een start gemaakt met het maken van papier voor verschillende doelstellingen. Vrijwilligers maken 

het papier en maken er een toepassing bij waardoor het product verkoopwaarde krijgt. De Klussenbus, 

ontstaan vanuit het project Nieuw Zuid kan bij bepaalde klussen geld opleveren, waardoor het bij Amme-

roetoe past, zo ook met groenonderhoud.

Het geld dat verdiend wordt binnen Ammeroetoe, wordt gebruikt om deelnemers een vrijwilligersvergoe-

ding te kunnen geven. Alle gelden gaan uiteindelijk naar de samenleving terug waardoor Ammeroetoe 

niet alleen een verdienmodel is voor individuele deelnemers maar ook voor de gemeenschap. 

Niet elk project is meteen een verdienmodel, soms wordt geïnvesteerd in een project om uit te zoeken 

of dit een verdienmodel heeft of niet. Gedurende een project ontwikkelt dit en toets je het project. Je 

kijkt vanuit Ammeroetoe altijd naar de vraagkant. Is er vraag en is er dus markt, levert dat geld op of niet. 

Ammeroetoe is wel vraaggericht, je kijkt in de markt of er behoefte is. Het verdienmodel kan zichtbaar 

gemaakt in een begroting en een exploitatie. Naast geld is er ook een maatschappelijke opbrengst, deze 

maatschappelijk toegevoegde waarde is niet altijd in geld uit te drukken maar de opbrengst van het pro-

ject als geheel is wel belangrijk.

Guvshsdg  hhdhh / eheedhnyuhJ

Wie zijn de 
mensen achter 
Ammeroetoe?

Ammeroetoe drijft vooral op de deelnemers die in de verschillende projecten aan de slag zijn. Daar-

naast zijn er een aantal professionals die binnen het project werken. Er is gestart met een project-

leider, Peet Veldhuizen die het project coördineert, zorgt voor de contacten extern en zorgt dat 

het project zich verder ontwikkelt. Hanneke Willekes is verbonden als vrijwilligerscoördinator aan 

het project. Zij is de spin in het web als het gaat om vrijwilligers. Hanneke houdt zich bezig met het 

maken van afspraken met de vrijwilliger: hoeveel dagdelen werk je en bij welk project. De vrijwilli-

gerscoördinator ziet er ook op toe dat de afspraken die gemaakt worden ook worden nageleefd. 

Er worden immers ook afspraken gemaakt met klanten, dus moet er ook geleverd worden. Op tijd 

en goed. Beide professionals werken vanuit De Skûle Welzijn aan het project. Een van de ontwikke-

laars van Ammeroetoe is Herman Jillings. Hij is vanuit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Noardwest Fryslân verbonden aan het project. Herman is belangrijk voor de doorontwikkeling van 

het project en de verbinding van Ammeroetoe met de verschillende werkgevers.

Gerda Dijkstra is de coördinator van de Ammeroetoe-diensten. Zij plant de werkzaamheden en 

stuurt de vrijwilligers binnen Ammeroetoe aan. Daarbij staat zij niet boven, maar waar nodig, vooral 

naast de vrijwilligers. Doel is dat de vrijwilligers in hun eigen projecten zoveel mogelijk zelf de dien-

sten gaan organiseren en plannen. 

De methodiekbeschrijving wordt door Sjoerd IJdema van Partoer gemaakt. Hij zorgt ervoor dat 

de manier van werken wordt beschreven, zodat deze ook door andere projecten uitgevoerd kan 

worden. Tijdens het beschrijven van dit project wordt ook duidelijk wat het project oplevert en hoe. 

Dit wordt vastgelegd in factsheets.

Roeleke Nabers is vanaf het begin betrokken bij Ammeroetoe. Als vrijwilliger is Roeleke betrokken 

bij vele projecten, bij nieuwe ideeën, bij de denktank en ze is als lid van de projectgroep betrokken 

bij de ontwikkeling van Ammeroetoe. Roeleke heeft de eerste aanzet van Ammeroetoe opgepakt 

samen met Herman Jillings en Wim Lakmaker.  Wim Lakmaker is in het voorjaar van 2019, vlak 

nadat bekend werd dat zijn idee werkelijkheid werd, overleden. Zijn gedachtengoed, inspiratie en 

doorzettingsvermogen leeft door in dit project.

De vrijwilligers van Ammeroetoe

Vanaf het begin van Ammeroetoe zijn 53 

deelnemers betrokken bij het project. Deze 

vrijwilligers hebben zichzelf aangemeld, of 

zijn via Harlingen Werkt, het gebiedsteam, 

De Skûle Welzijn, re-integratiebureau’s en 

de sluitende aanpak jongeren betrokken bij 

Ammeroetoe. Van deze vrijwilligers hebben 

inmiddels 6 deelnemers werk gevonden en 

daarom gestopt met hun werk voor Am-

meroetoe. Vier mensen zijn gestopt zonder 

werk te hebben gevonden en één deelne-

mer heeft een time out aangevraagd. De 

rest van de deelnemers is nog steeds actief 

binnen Ammeroetoe en werken gemiddeld 

3 tot 4 dagdelen. 



Een paar cijfers

Cijfers zijn belangrijk om beleid op te ma-

ken, om bij te kunnen houden hoe een pro-

ject zich ontwikkelt en om zicht te krijgen 

op de effecten van datgene waar je mee 

bezig bent. Zo ook voor Ammeroetoe. Be-

langrijk is om te weten hoeveel mensen 

er meedoen en hoe lang en hoeveel uur. 

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.

In de gemeente Harlingen wonen in 2019 15.758 inwoners. Er zijn ongeveer evenveel mannelijke (50,3 pro-

cent) als vrouwelijke (49,7 procent) inwoners in Harlingen. Over afgelopen tien jaar is het aantal inwoners 

toegenomen van 15.689 in 2009 naar 15.758 in 2019. Qua leeftijd is het vrij normaal/gelijk verdeeld in de 

gemeente Harlingen. In vergelijking met Friesland is het aandeel 65- tot 85-jarigen iets hoger in Harlingen 

(22,3 procent in Harlingen tegenover 18,9 procent in Friesland). De gemiddelde leeftijd ligt in Harlingen op 

44,8 jaar en is Friesland gemiddeld op 42,9 jaar. 

Bevolkingsontwikkeling

is man is vrouw

Harlingen telt  
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Bevolkingsontwikkeling in de gemeente Harlingen

Bron: CBS 2019, bewerking Partoer
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Beroepsbevolking Inkomen

In de gemeente Harlingen zijn op 1 januari 2018 6.670 werkzame personen (LISA). De netto arbeidspar-

ticipatie ligt in de gemeente Harlingen op 65 procent. Dit is lager dan het provinciale gemiddelde (67 

procent) en het landelijke gemiddelde (68 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) hoger dan in Fries-

land (23 procent) en Nederland (21 procent). Het aandeel werknemers met een hoog opleidingsniveau ligt 

in Harlingen (25 procent) lager dan provinciaal (30 procent) en landelijk (37 procent). Het aandeel werk-

nemers 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 gelijk aan het niveau in 2018. 
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Ontwikkeling werkloosheidspercentage

Aantal re-integratietrajecten per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente 2018, bewerking Partoer

Huishoudens tot de lage inkomensgrens

Bron: CBS 2018, bewerking Partoer

Bron: Waarstaatjegemeente 2018, bewerking Partoer

Bron: Waarstaatjegemeente 2018, bewerking Partoer
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De werkloosheid ligt in de gemeente Harlingen gemiddeld hoger dan in Friesland en Nederland. Wel laten 

ze alle drie eenzelfde ontwikkeling zien: een stijging van de werkloosheid tot 2015, waarna het werkloos-

heidspercentage weer daalt. 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Harlingen Friesland Nederland 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Harlingen Friesland Nederland 

Het aandeel inwoners met een laag inkomen ligt in de gemeente Harlingen gemiddeld hoger dan in 

Friesland en Nederland. In de gemeente Harlingen moet 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van 

een inkomen tot de lage inkomensgrens. Hierbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 9.250. Dit is het 

besteedbaar inkomen verminderd met de gebonden uitkering en gestandaardiseerd naar de omvang 

van het huishouden. Het aandeel huishoudens met kinderen dat rond moet komen van een inkomen tot 

de lage inkomensgrens is afgenomen van 9,2 procent in 2011 naar 8,9 procent in 2017.

Het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering ligt in de gemeente Harlingen in 2018 op 7,2 pro-

cent (530 huishoudens). Dit komt neer op 49,9 inwoners op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder met een 

bijstandsuitkering. Provinciaal (44,5 inwoners) en landelijk (40,1 inwoners) ligt dit iets lager.

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

71,9 re-integratietrajecten en in 2018 zijn er 35,7 re-integratietrajecten. Dit is echter nog steeds hoger 

dan 22,3 re-integratietrajecten in Friesland en 26,1 re-integratietrajecten in Nederland.
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Sociaaleconomische status (wijk)
Geen gegevens
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Gezondheid, 
sociale omgeving en 
participatie

Gemiddeld genomen ligt de sociaaleconomische status in Friesland lager dan gemiddeld in Nederland 

(SCP). Alleen in Leeuwarden Hempens/Teerns & Zuiderburen en Heerenveen Oranjewoud. is deze hoger. 

In de gemeente Harlingen is de sociaaleconomische status in Midlum en Wijnaldum laag en in Harlingen 

lager dan gemiddeld. 

Een groot deel van de inwoners in de gemeente Harlingen beweegt voldoende; 71 procent van de inwoners 

beweegt voldoende tegenover 65 procent in Friesland en 63 procent in Nederland. Er is echter wel meer 

overgewicht in Harlingen. Iets meer dan de helft (52 procent) heeft overgewicht. Het percentage inwoners 

dat rookt ligt in Harlingen op 23 procent
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Sociaal economische status per wijk in Friesland in 2017

Bron: SCP 2019, bewerking Partoer
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Bijna een derde van de inwoners (29,5 procent) doet vrijwilligerswerk. Dit is ongeveer gelijk aan het lan-

delijke gemiddelde (29,7 procent), maar iets lager dan het provinciale gemiddelde (35,4 procent). Ook het 

aandeel inwoners dat mantelzorg verleent ligt lager dan het provinciale gemiddelde (13,9 procent), maar ligt 

ook lager dan het landelijke gemiddelde (14,2 procent). 

doet vrijwilligerswerk verleent mantelzorg
29,5% 11,6%



Deze factsheet is geschreven door Sjoerd IJdema en Lotte Piekema 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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