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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Buurtcamping voor 2017. Dit jaar is voor De
Buurtcamping een cruciale fase. We bestaan dit jaar vijf jaar en hebben een groei doorgemaakt
mét behoud van de kwaliteit. Maar we zijn er nog niet. We willen verder, en nog meer mooie
ontmoetingen realiseren door heel Nederland. Wat zou er mooier zijn dan in 2020 in alle
regio’s in Nederland Buurtcampings te laten plaatsvinden? Die in de jaren daarna weer worden
herhaald. We dromen stilletjes dat heel Nederland elkaar ontmoet op De Buurtcamping.
Mogelijk gemaakt door de vele campingbeheerders en vrijwilligers door het hele land.
Wat is op dit moment belangrijk voor onze stichting om deze droom te kunnen realiseren?
We willen aan de slag met de verdere ontwikkeling van het Buurtcamping-concept en het
verder professionaliseren van onze organisatie met het oog op toekomstbestendigheid,
onder meer door opties voor samenwerking of fusie te onderzoeken. We doen als het ware
een pas op de plaats door te kijken waar we staan en waar we heen willen. In plaats van
vermenigvuldiging van het aantal campings, zetten we in op een gecontroleerde groei en
borging van de kwaliteit. Dit biedt ons de mogelijkheid om het draagvlak voor de organisatie
verder te vergroten, en weer nieuwe stappen te zetten.
2017 staat voor De Buurtcamping vooral in het teken van:
1. Bestendigen kwaliteit van de campings en gecontroleerde groei in aantal campings en
aantal ontmoetingen
2. Verder professionaliseren van de organisatie
3. Voorbereiden van de transformatie van leuk project naar serieuze maatschappelijke
organisatie
4. Onderzoeken van en experimenteren met een aantal nieuwe verdienmodellen.

Tweesporenbeleid

We kiezen in 2017 en 2018 voor een tweesporenbeleid: het borgen en langzaam verder
uitrollen van De Buurtcampings (datgene waar alles om draait) enerzijds en het versterken
van onze organisatie anderzijds (het vehikel waarmee we de gewenste kwaliteit en impact
kunnen leveren). De Buurtcamping blijft onder alle omstandigheden voortbestaan, de vraag
is alleen in welke vorm we dat gaan doen.
Vertrek- en eindpunt hierbij is onze missie: ‘Heel Nederland ontmoet elkaar op De
Buurtcamping’. En dan bedoelen we ook echt héél Nederland, alle culturen, inkomensgroepen,
religies/overtuigingen, leeftijden, alleenstaanden en gezinnen, mensen met en zonder een
beperking en ga zo maar door! In de bijna 5 jaar dat we nu bestaan, is keer op keer weer bevestigd
dat dit een van onze grootste krachten is en datgene wat ons onderscheidt: het bereiken en
verbinden van verschillende mensen die weliswaar in één en dezelfde buurt wonen, maar
elkaar zonder De Buurtcamping waarschijnlijk nooit en te nimmer hadden ontmoet. En als
gevolg van deze ontmoetingen allerlei positieve, duurzame effecten ondervinden en elkaar
na De Buurtcamping ook nog blijven zien.
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Verbindingen

Maar daar blijft het niet bij. We bieden honderden mensen die normaal niet op vakantie kunnen
toch een vakantie, stimuleren de vrijwillige inzet, zorgen voor het opleiden en coachen van
lokale campingbeheerders en koppelen gemeenten, organisaties, bedrijven en zzp’ers aan de
lokale Buurtcampings. Er worden allerlei verbindingen gelegd, op allerlei niveaus, waardoor
lokale communities ontstaan en blijven bestaan, daar waar die er eerder niet waren!

Mijlpalen

Inspiratie en vertrouwen in de haalbaarheid van onze ambities putten we uit de tot op
heden behaalde ‘mijlpalen’. Kort gezegd gaat het namelijk erg goed met De Buurtcamping.
Samen met vele buurten, campingbeheerders, vrijwilligers, kampeerders en organisaties
hebben we al ontzettend veel bereikt. Van 1 camping in 1 gemeente met maar liefst 2.115
ontmoetingen in 2013 naar 11 campings in 5 gemeenten met bijna 20.000 ontmoetingen
in 2016! Of wat te denken van de gegenereerde media-aandacht met een waarde van maar
liefst €6.000.0000 (bron: Made by PR, Blyde Media), de hoeveelheid gemobiliseerde giften
van fondsen, sponsoren en anderen (ruim €800.000) en last but not least onze nominaties
in 2016 voor de Ormarmprijs, Viva400 vrouw, Libelle Ster-vrouw en Amsterdammer van het
Jaar.

AMSTERDAM

HAARLEM

Noorderpark
Flevopark

Nelson Mandelapark
Rembrandtpark
Sloterpark

ROTTERDAM

Majellapark

Vroesenpark

Egeldonk
Park de Gagel
Noordse Park

TILBURG
Stadspark
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UTRECHT

2013

Oosterpark

2014

Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark

2015

7 parken in Amsterdam en Utrecht

2016

11 parken in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Tilburg

2017

15 parken in 9 steden/dorpen in Nederland

20182020
				HEEL NEDERLAND!

Uitdagingen

We beseffen ons goed dat voor het realiseren van onze dromen een kritische inventarisatie
van onze ‘uitdagingen’ onmisbaar is. Die inventarisatie hebben we gemaakt. Het opstarten
van een sociale onderneming is één ding, het goed continueren en borgen ervan een tweede.
Dat wisten wij vanaf het begin. Zonder geld geen missie, zonder slagvaardige en goed
geoutilleerde organisatie geen output en impact.
Wat de inkomsten betreft: dankzij fondsen als VSBfonds, DOEN, Oranje Fonds, Dioraphte
en Kansfonds zijn we van de grond gekomen en hebben we kwartier kunnen maken en het
aantal Buurtcampings in aantal en geografische spreiding sterk kunnen laten groeien mét
behoud van de principes en resultaten.
Wij zijn echter ook bewust van het feit dat we ons financieringsmodel moeten ontwikkelen en
de organisatie verder moeten inbedden. De tijd dat we fondsgelden kunnen aanvragen voor
zowel de activiteiten als de exploitatie van onze stichting, is eindig. We moeten anticiperen open werk maken van andere bronnen. En rap. De kosten om een lokale camping te organiseren
(mede met hulp van onze ondersteuning en begeleiding, fysiek en met allerlei online ‘tools’)
hebben we in de afgelopen jaren bijna gehalveerd en zullen we nog verder omlaag brengen
als gevolg van schaalvoordelen. Daarnaast hebben we al verschillende opties in het vizier,
waaronder een leden- of franchisemodel.

Van B naar C

Op korte termijn is het van belang dat we de geplande Buurtcampings voor 2017 kunnen
uitvoeren en kunnen financieren. Hierin voorziet het eerste deel van dit plan. We hebben
hiervoor een sterk afgeslankte begroting opgesteld, zodat we met efficiënte inzet van
middelen en mensen de kwaliteit van een gestaag groeiend aantal campings voort kunnen
zetten.
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Het tweede deel van het plan heeft onze organisatie als onderwerp. Op de langere termijn
is het versterken van onze organisatie van belang. We willen onderzoeken wat de beste
strategie is om op den duur heel Nederland elkaar te laten ontmoeten op De Buurtcamping.
Hoe positioneren we ons verder, hoe ontwikkelen we ons inhoudelijk, organisatorisch en
financieel? Welke opties bieden de meeste kans op een toekomstbestendig aanbod?
Deze slag is noodzakelijk voor het behouden van de kwaliteit en efficiency. We willen de
genoemde vragen fundamenteel en open benaderen, waarbij ook aan de orde moet komen
of we zelfstandig moeten verder gaan of in een samenwerking.
Hierbij staan vooralsnog de volgende scenario’s open:
a. Zelfstandig doorgaan
●
Hoge mate van facilitering
●
Basis facilitering
●
Minimum facilitering
b. Samenwerking met partners
●
Alliantie
●
Fuseren
Om het beste scenario voor De Buurtcamping scherp te krijgen willen we onderzoeken
hoe we de organisatie kunnen versterken. Het tweede deel van dit document voorziet in
de beschrijving hiervan. Ook voor de organisatieversterking hebben we investeerders nodig,
zodat we de beoogde ontwikkeling van B naar C kunnen realiseren.
Zoals we zullen beargumenteren, zijn de twee onderdelen - uitvoering én onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een kan wat ons betreft niet zonder de ander.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 volgt een introductie van Stichting De Buurtcamping. In Hoofdstuk 3 staat
de uitvoering van de geplande Buurtcampings in 2017 centraal en de daarvoor benodigde
middelen. In Hoofdstuk 4 komt het onderwerp organisatieversterking aan de orde. Tot slot
volgt onze ‘case for support’ in Hoofdstuk 5.

Foto: Flevopark, Sjomi
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2. Stichting De Buurtcamping
Wij geloven in de kracht van ontmoetingen en vinden vooral ontmoetingen tussen
verschillende soorten mensen belangrijk voor het sociale klimaat in onze maatschappij.
Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een
thuisgevoel in de buurt, leiden tot minder angst, meer samenwerkingen, vriendschappen en
relaties én maken het vragen of aanbieden van hulp makkelijker. Ontmoetingen maken je
wereld kleiner en groter tegelijk…

Wat is De Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping, bewoond
door alle mensen die de buurt rijk is – ongeacht achtergrond, inkomen of geloofsovertuiging.
Door - de maanden voorafgaand aan de camping - samen voor te bereiden: tenten opzetten,
programma onderdelen organiseren en deelnemen aan activiteiten werken vrijwilligers,
kampeerders en bezoekers actief samen en doen zij nuttige vaardigheden en contacten op.
Het uitgangspunt is dat deze ontmoetingen bijdragen aan het sociale klimaat van de buurt
door bijvoorbeeld te zorgen voor nieuwe vriendschappen en relaties, meer thuisgevoel en
minder angst voor ‘de ander’.
De Buurtcamping is een toegankelijke plek in de publieke ruimte - waar mensen en initiatieven
samenkomen. Tijdens de drie dagen wordt enorm veel enthousiasme, ideeën en het opdoen
van nieuwe contacten aangewakkerd - die ook blijven voortbestaan na afloop van de camping.
Kamperen is laagdrempelig en je hebt niet veel nodig. De Buurtcamping omarmt het idee dat
‘alles dichtbij is’. Op de camping maak je een praatje met elkaar, onthaast je en is iedereen
gelijk. Wij laten zien dat grote vraagstukken soms niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. Je kan er
ook gewoon aan werken om de hoek in het park in je eigen buurt.

Foto: Noorderpark, Maaike Poppegaai

Missie en doelstellingen

Onze missie is: ‘Heel Nederland ontmoet elkaar op de camping’.
De Buurtcamping richt zich op de volgende doelstellingen:
1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creëren
2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnen
3. Buurtbewoners en beheerders activeren en helpen ontwikkelen
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Aanleiding Buurtcamping

De kloven in de samenleving tussen verschillende groepen worden steeds groter, op
verschillende gebieden: tussen arm en rijk (NRC 2016) tussen hoog en laag opgeleid, tussen
Nederlanders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond etc. De Buurtcamping zet
zich in om deze kloven te dichten en slaagt er in om allerlei verschillende groepen aan te
trekken. Dit komt door actieve werving van de beheerders én het beleid voor kaartverkoop:
een derde van de kaarten is voor vrijwilligers, een derde voor betalende kampeerders, en een
derde is gereserveerd voor minima, Voor 20% van de kampeerders is De Buurtcamping zelfs
hun enige vakantie.

Filosofie van De Buurtcamping

Sinds 2013 werkt een groeiende groep van lokale campingbeheerders, honderden
vrijwilligers en organisaties keihard om te laten zien dat zo’n samenleving kan bestaan. Én
dat het niet uitmaakt of het 1 of 11 Buurtcampings zijn en of ze nu in Amsterdam Noord of
Tilburg plaatsvinden. Overal voel je dezelfde intieme sfeer, ontstaan dezelfde bijzondere
ontmoetingen. Wij willen graag mensen bij elkaar brengen die steeds meer langs elkaar
leven, een plek creëren die van iederéén is in een samenleving waar men steeds meer op
zichzelf is. Op de camping zelf is iedereen gelijk, mensen helpen en ontmoeten elkaar. Deze
ontmoetingen leiden tot vele duurzame positieve effecten in de levens van deze mensen
en in de buurten waarin zij wonen. ‘De ideale samenleving in het klein’ zoals het Parool De
Buurtcamping al noemde.
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Uniciteit

Wat maakt De Buurtcamping nu zo bijzonder?
•

Een samenleving maak je samen, een buurt maak je samen en een Buurtcamping
organiseer je samen. Er ontstaat heel veel energie in de buurt en alles komt ook uit de
buurt. Bewoners, gemeente, organisaties en ondernemers werken samen om hun eigen
Buurtcamping te realiseren.

•

Een camping in je eigen park is een laagdrempelige en toegankelijke plek waar iedereen
gelijk en ontspannen is. Nergens ontmoet je dan ook makkelijker mensen dan op
de Buurtcamping. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening
allemaal even knullig uit… Men leert maar liefst 13 nieuwe mensen kennen tijdens de
Buurtcamping. En doordat je niet even kort maar drie dagen samen bent, ontstaan er
ook echt duurzame ontmoetingen. Ruim 80% blijft elkaar ook na De Buurtcamping zien.

•

De Buurtcamping is uniek in haar inclusiviteit ten opzichte van veel andere festivals
waar men voor moet betalen, die afgesloten zijn of zich op een specifieke leeftijds- of
culturele groep richten. De Buurtcamping vormt een afspiegeling van de samenleving:
ze is er voor iedereen uit de buurt, in alle soorten, maten, leeftijden, culturen en
opleidingsniveaus en met grote of kleine portemonnee. Daar zijn we trots op en dat
bewaken we door de volgende verdeling voor de kampeerplaatsen aan te houden:
1/3 vrijwilligers, 1/3 mensen die normaal niet op vakantie kunnen (Stadspas, U-Pas,
voedselbank) en 1/3 betalende kampeerders.

Behaalde mijlpalen

Sinds 2013 is De Buurtcamping gegroeid naar 11 campings in 5 steden. Dit jaar zijn er nieuwe
aanvragen vanuit het hele land. Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt dat ondanks opschaling
dezelfde positieve effecten in de buurt bereikt worden. De Buurtcamping heeft bewezen
op laagdrempelige en inclusieve wijze bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke
uitdagingen zoals sociale cohesie, integratie, participatie, eenzaamheid, armoede en
natuurbeleving (voor meer en specifieke resultaten zie onderzoeksrapport 2016 in de bijlage).
Hier een greep uit de successen:
• Tientallen campings, met meer dan honderd beheerders, honderden vrijwilligers en
duizenden kampeerders
• De Buurtcamping krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,5
• Gemiddeld ontmoeten kampeerders 13 nieuwe mensen waarvan 83% elkaar na de
camping ook nog blijft zien
• Gemiddeld werken er 50 vrijwilligers mee per camping. In 2016 waren er meer dan 500
vrijwilligers in totaal
• 57% van de deelnemers is normaal niet actief in de buurt. 64% denkt er door De
Buurtcamping over na om zich meer te gaan inzetten voor de buurt
• In de afgelopen jaren hebben we €500.000,- aan fondsen/inkomsten opgehaald en
€800.000,- wanneer we de fondsen/inkomsten van de lokale campings meerekenen
• We hebben groot bereik in landelijke media zoals Hart van Nederland, Jeugdjournaal en
dagbladen als Volkskrant en Telegraaf. De mediawaarde die we de afgelopen jaren hebben
gehaald loopt in de zes miljoen euro

7

•
•

We zijn door de Duitse Körber Stiftung geselecteerd als international best practice en
hebben in Hamburg gepresenteerd tijdens een symposium over ‘superdiversiteit’.
Katusha is geselecteerd als Viva400 vrouw en als een van de 10 Libelle Ster vrouwen voor
haar werkzaamheden voor De Buurtcamping, Roderik is genomineerd als ‘Amsterdammer
van het Jaar’ en we zijn genomineerd voor de Omarmprijs voor Armoedebestrijding.

2013

2014

2015

9,0

8,4

8,3

8,5

Aantal nieuwe mensen ontmoet

9

9

13

13

‘Ik ben eerder op de Buurtcamping
geweest’

-

-

35%

41%

Totaal aantal ontmoetingen

2115

4.797

14.300

‘Ik voel me op mijn gemak’

-

96%

99%

93%

80%

87%

84%

83%

Gemiddeld rapportcijfer

‘Ik zie mensen van De Buurtcamping nog wel eens’

2016

19.760

Profiel

Een Buurtcamping kan in principe overal. Je hebt alleen een stukje groen nodig en een groep
enthousiaste buurtbewoners. Wij geloven in ‘kneuterig aan de voorkant, professioneel aan
de achterkant’. Voor het laagdrempelige karakter van De Buurtcamping houden we het
graag allemaal lekker kneuterig aan de voorkant; maar achter De Buurtcamping gaat een
professionele organisatie schuil die buurtbewoners via een online platform, workshops,
coaches en experts begeleidt en opleidt tot maatschappelijk ondernemers..

Concept & werkwijze

Waar Stichting De Buurtcamping in 2013 de eerste camping in het Oosterpark zelf
organiseerde, inspireren, begeleiden en verbinden we nu op andere plekken buurtbewoners,
organisaties, gemeenten en ondernemers. We inspireren en begeleiden beheerders, het
verbinden met de lokale organisaties doen zij zelf. We richten ons primair op de buurt en
werven hier lokale beheerders, of zij benaderen ons. Deze zijn vervolgens maandenlang
bezig met de voorbereidingen. Een Buurtcamping organiseer je niet vanachter je laptop,
maar vooral door de buurt in te gaan. Beheerders vormen een spin in het web en brengen
alle ingrediënten uit de buurt samen: van vrijwilligers en kampeerders tot activiteiten en
materialen, zij mobiliseren de hele buurt. Door het organiseren van De Buurtcamping doen
beheerders bovendien een uitgebreid netwerk op en krijgen ze ervaring met productionele
en financiële taken. Vrijwilligers zijn essentieel voor het lokaal laten slagen van De
Buurtcampings (zie bijlage ‘Hoe komt De Buurtcamping tot stand’).
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In 2016 zijn alle Buurtcampings zelfstandige entiteiten geworden (stichting of vereniging).
Stichting De Buurtcamping sluit een licentieovereenkomst met deze lokale entiteit, waarin
afspraken zijn vastgelegd over wanneer een initiatief zich De Buurtcamping mag noemen
(zie bijlage). Vervolgens stellen beheerders een eigen begroting en jaarrekening op en zijn
verantwoordelijk voor de financiering. Ze stellen een team samen, vragen vergunningen aan
en gaan de buurt in om bewoners en organisaties te betrekken en vrijwilligers te werven. Het
uitgangspunt is om de lokale campings zo veel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid te
geven. Hierdoor vindt ontwikkeling plaats op alle niveaus: lokale teams leren om zelf een
camping te organiseren, terwijl het centrale team leert hoe je meerdere Buurtcampings door
het hele land kunt realiseren en ze zo veel mogelijk zelfstandig kan laten opereren.
De Buurtcamping werkt vanuit het principe van co-creatie. Doordat kampeerders,
vrijwilligers en organisatoren al in een vroeg stadium meedenken en meebeslissen ervaren
ze eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Hierdoor doet men tijdens de organisatie van de
Buurtcamping op elk schaalniveau - van de individuele vrijwilliger tot leden van het Lokale of
Centrale Team - veel ervaring en kennis op en werkt aan uitbreiding van zijn/haar netwerk.
In financiering, opzet en uitvoering geldt het principe: ‘samenwerking maakt sterk’. Dit
principe geldt voor de verschillende lagen van de organisatie. Centraal en regionaal werken
we met tientallen organisaties, zowel grassroots initiatieven als geïnstitutionaliseerde,
meer gevestigde partijen - van gemeenten en fondsen tot ontwerpers, webbouwers
en maatschappelijke organisaties (zie bijlage). Lokaal werken de campings gemiddeld
samen met 45 organisaties. Hier geldt wederom een breed spectrum; bijdragen
variëren van croissantjes en bingoprijzen tot uitleen van gereedschap en complete
kampeervoorzieningen. Deze lokale samenwerkingen zijn essentieel voor het bestaan en de
duurzaamheid van lokale campings. Het centrale team waakt er voor dat deze manier van
werken wordt voortgezet bij alle campings.

Foto: Park De Gagel, Bas Witte

Organisatie en financiën van een lokale Buurtcamping

Hoewel de Lokale Teams steeds zelfstandiger werken, staan ze er zeker niet alleen voor.
Lokale campings worden op alle mogelijke manieren ondersteund door Stichting De
Buurtcamping met o.a. formats, on-site begeleiding, troubleshooting etc.. Het Centrale
Team biedt richtlijnen voor het betrekken en activeren van kwetsbare doelgroepen,
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openbaarheid van de plek, en laagdrempeligheid van de activiteiten. Daarnaast verzorgt
het Centrale Team nationale PR en communicatie en faciliteert het kennisuitwisseling door
verschillende inspiratie en informatie bijeenkomsten.
Bovendien zorgt Stichting De Buurtcamping ervoor dat lokale campings toegang hebben
tot fondsen, doordat wij als Stichting actief werken aan afspraken met fondsen en ons in
de komende jaren ook nadrukkelijker willen gaan richten op het mobiliseren van andere
inkomsten die ook ten goede moeten komen aan de lokale campings.
De gemiddelde kosten van een camping variëren tussen de €10.000 en €20.000. Wij
geven richtcijfers aan de lokale campings, mede met het oog op de borging van de kwaliteit
en het bevorderen van de haalbaarheid van campings, maar laten de invulling van de
campings verder over aan de lokale beheerders. Dat is de kracht van ons concept. In een
periode van vijf jaar zijn de gemiddelde kosten per camping (kosten van het Centrale Team
en Lokale Teams bij elkaar opgeteld) omlaag gegaan van €50.000 in 2013 naar €25.000
in 2016.

ORGANISATIEMODEL

???
???

GRONINGEN

NOORDERPARK
SLOTERPARK

REGIO
AMSTERDAM

EGELDONK

FLEVOPARK
REMBRANDTPARK
???

NOORDSE PARK

???

GRONINGEN

???

MAJELLA PARK

GOUDA
???

ROTTERDAM
???

DEN HAAG
???
???
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Oprichters/management

Stichting De Buurtcamping is opgericht door Roderik Schaepman en Katusha Sol. Zij voeren
ook de algemene en zakelijke leiding.
• Roderik Schaepman
Na verschillende functies in marketing en communicatie begon Roderik Schaepman in
2010 communicatiebureau ‘The R&D Department’ waarmee hij campagnes ontwikkelt
voor maatschappelijke organisaties en overheden. Daarnaast ontwikkelt hij projecten
binnen thema’s die hem persoonlijk aan het hart gaan. Zo maakte hij de persoonlijke
documentaire ‘Ver van Daan’ over de bipolaire stoornis van zijn vader en startte hij in 2013
De Buurtcamping omdat hij in de geïndividualiseerde stad Amsterdam het gezellige Drentse
dorpje waar hij opgroeide miste.
• Katusha Sol
Katusha is mede-oprichter van Placemakers – een interdisciplinair bureau dat werkt aan
projecten om mensen te betrekken bij hun leefomgeving. Door Placemaking creëren en
versterken we buurten en netwerken op locatie vanuit hun eigen kracht. Katusha deelt graag
ervaring en kennis over steden – hun energie, bewoners en initiatieven. Katusha is vanaf het
begin betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van De Buurtcamping. Daarnaast werkt ze
als docent en onderwijs ontwikkelaar aan de UvA.

Roderik en Katusha hebben diverse deskundige collega’s bij de Buurtcamping betrokken, zie
hiervoor de bijlage.

Bestuur
•
•
•

Het bestuur van Stichting De Buurtcamping bestaat uit:
Voorzitter: Walter Groenen (Directeur CJP)
Penningmeester: Harmen van Doorn (oprichter crowdfunding platform PIFworld)
Secretaris: Anita Groenink (oprichter Geef om de Jan Eef en eigenaar MidWest).
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3. De Buurtcamping 2017
In 2017 willen we de bestaande campings borgen en de ingezette groei voortzetten op een
manier waardoor de kwaliteit van de resultaten gewaarborgd kan blijven. In dit hoofdstuk
komt aan de orde hoeveel campings we waar in Nederland willen realiseren, wat daarvoor
nodig is qua organisatiecapaciteit in de zin van personeel, hulpmiddelen etc. Ook volgt een
begroting en dekkingsplan.

Ambities 2017

We krijgen aanvragen en telefoontjes van bewoners en gemeenten door het hele land. Op dit
moment worden voorbereidingen getroffen voor campings in Amsterdam, Utrecht, Haarlem,
Rotterdam, Tilburg, Den Haag, Amersfoort en Groningen. Hier kunnen campings bijkomen,
maar we willen niet te snel en onvoorbereid groeien. Op hoofdlijnen zijn dit de steden waarop
we in 2017 mikken.
Concreet willen we het volgende bereiken:
			
aantal 2016
aantal 2017
campings			11		15
campingbeheerders		44		60
vrijwilligers			503		750
kampeerders			1520		2250
organisaties			429		750
Bovendien streven we naar een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van de Buurtcamping van 8,5; dit is
voor ons een belangrijke indicator dat de kwaliteit goed is en blijft gewaarborgd.

Rembrandtpark

Aantal kampeerders: 200
Campingteam: Bas Feenstra, Beatrice Puijk, Bert Kramer, Hedwig van der Geer, Hilde Dijkstra
Vrijwilligers (55)
Annet, Anouar, Chantal, Christel, Coen, Diane, Dieuw, Ellen, Ester, Farid, Floor, Gerson, Gijs, Gökhan, Han,
Hannerieke, Heidi, Henk, Henk, Hind, Ilona, Jacqueline, Julissa, Karin, Karin, Leo, Marie-José, Mart, Marius, Marcel,
Mieke, Nancy, Nanne, Nils, Patricia, Peter, Peter, Peter, Samara, Simone, Stien, Ribamar, Sabine, Samira, Sara,
Sao, Sietze, Tessa, Talitha, Tinette, Veronique, Willy, Yamila, Zwanine en de kinderen van Bouwspeelplaats het
Landje.
Organisaties (64)
ABC West, Albert Heijn Jan Eef en Postjesweg, Ara Cora, BaarsjesBorrel, Balcony, Bakker Dekker, Bar Baarsch,
Brandweer, BoLoBoost, Bosjuweel, Bouwmarkt Berensen, Bokstherapie.nl, Bouwspeelplaats het Landje,
Buurtcoördinatoren, Candy Castle, Chubb F&S, De Werkgelegenheid, de Voedselbank Baarsjes & Bos en Lommer,
Dutch Solar Group, Eetwinkel Buurman en Buurman, Eveline Schot Notarispraktijk, Familius Kinderschoenen,
Foor El-Qaar, Frank & Lydia’s Ijssalon, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West, Haku, Héman, Hotel
Ramada Apollo, Huis van de Wijk De Buurtzaak – Slotervaart Noord, Huureenvuur, ING Bos en Lommer, Impuls, In
West met Mik, Jan Eef, Juttersdok Kringloopwinkel, Kees & Koos, Kesbeke, Kinderboerderij Uylenburg, Kletskoek,
Knotsknetter, Koud Kunstje, Loodgietersbedrijf, Loxam, Marktwinkel Postjesweg, Mercatormarkt, Oranje
Stadstuin, Politie Wijkteam Overtoomse Sluis Amsterdam District West, Pleemobiel, Prijshamer, Printenbind.nl,
Regiegroep Rembrandtpark, Remark, Schooltuin Blijdestijn, Ten Brinkebouw, Toubkal, Ukelele Picknick, Vrienden
van het Rembrandtpark, VoorleesExpress, Waternet, West Beweegt, White Label Coffee, Zurich.
Voorbeeld van vrijwilligers en samenwerkingspartners op een Buurtcamping
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Impacts

Wat betreft de ‘ontmoetingen’ hebben we de volgende doelen (gebaseerd op onderzoeksdata
van de afgelopen jaren):
• Kampeerders leren per persoon gemiddeld 14 nieuwe mensen kennen waarvan ze 85% ook
hnog na de camping nog wel eens zien
• In totaal creëren we hiermee in 2017 ca. 32.000 nieuwe ontmoetingen
Qua empowerment streven we het volgende na:
• 1/3 van de kampeerders bestaat uit minima en voor 20% is De Buurtcamping de enige
hvakantie
• 40% van de vrijwilligers doet voor het eerst iets vrijwilligs
• 70 % van de vrijwilligers geeft aan dat het hen iets heeft opgeleverd
Overige doelen:
• eenzaamheidsbestrijding: 20% van de kampeerders komt alleen
• groenbeleving: 33% van de kampeerders gaat het park vaker bezoeken na De Buurtcamping

Wat we moeten doen

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren moeten we met name in de volgende zaken
excelleren:
Werving en selectie van (regio)beheerders
In 2017 maken we in totaal 15 campings mede mogelijk, met 2 hoofdbeheerders per
camping. Dit betekent dat er 30 hoofdbeheerders moeten komen. We gaan ervan uit dat
er 12 van 2016 doorgaan en we dus nog ca. 18 moeten werven. Bovendien werken we met
vier regiobeheerders voor dagelijkse contacten, schaalvoordelen en vragen die op regionaal
niveau gelden. In 2017 gaat het om regio Amsterdam, Utrecht en Haarlem of misschien
Groningen. Dit betekent dat er regionale aanspreekpunten zijn in deze gebieden, omdat hier
meerdere campings plaats gaan vinden. Uit voorgaande edities hebben al 2 regiobeheerders
zich aangemeld, 2 gaan we er nog werven.
Concept- en formulebewaking
Omdat De Buurtcamping een concept is dat lokaal wordt uitgerold en ingebed, is de bewaking
van het concept/formule cruciaal. Daartoe moeten onder andere goede, eenduidige en
heldere overeenkomsten met de lokale organisatoren worden gesloten.
Daartoe willen we in 2017 focussen op:
• Ontwikkeling templates voor statuten die lokale partijen kunnen gebruiken voor de
oprichting van een Buurtcamping (dat scheelt €500,= per lokale stichting aan notariskosten)
• De licentieovereenkomst moet worden geüpdate/uitgebreid
• Algemene voorwaarden voor speciale opdrachten moeten worden opgesteld
Ondersteuning lokale Buurtcampings
De ondersteuning is fundamenteel voor het succes. De ondersteuning vindt plaats op twee
niveau’s:

13

1. Campingbeheerders
We ondersteunen de campingbeheerders op verschillende niveaus:
a. Workshops en ontwikkeling webinars
b. Één op één gesprekken/ondersteuning (afleggen Droombezoek, opstellen Droomtekening,
htussentijdse ondersteuning in geval van problemen, hulp bij aanvragen vergunningen,
hfondsenwerving, werven en coördinatie vrijwilligers, pr- en communicatie etc.)
c. Bellen/chatten met vragen
d. Gebruik van de tools op de ‘digitale Campinggids.’ Het is van belang om deze in 2017 uit
hte breiden en te optimaliseren. In 2016 hebben we de papieren handboeken vervangen
hdoor ons online platform. Hier vinden beheerders alle informatie, inspiratie, checklists en
hdocumenten die ze nodig hebben voor de organisatie van hun eigen Buurtcamping, ze leren
her maatschappelijk ondernemen. Bovendien vinden ze er elkaar voor vragen en onderlinge
hcoaching.
Ontwikkeling Digitaal Platform De Campinggids
De ontwikkeling van de gids bleek een goede zet. Het platform wordt erg goed gebruikt, het
zorgt ervoor dat wij als Centraal Team meer campings kunnen begeleiden bij het organiseren
van hun eigen camping en het brengt de beheerders door het hele land ook met elkaar in
contact. Momenteel doen we onderzoek onder beheerders naar de verbeterpunten voor de
gids. Op basis hiervan breiden we in 2017 het platform uit en verbeteren waardoor beheerders:
•
•
•
•

door middel van een cockpit meer overzicht krijgen in de (komende) werkzaamheden
voor het organiseren van de camping
het nog leuker gaan vinden om een camping te organiseren. Denk hierbij aan het inbouwen
van mijlpalen waar je als beheerder en team naar toe leeft en die je met elkaar viert
nog meer zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een module waarmee
ze zelf posters en flyers kunnen ontwikkelen voor hun eigen camping
door heel Nederland nog makkelijker elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen helpen en er
zo een sterke community van beheerders ontstaat

Op deze manier staat er een stevige basis die - welke kant de organisatie van De Buurtcamping
ook opgaat, zie het volgende hoofdstuk - ingezet kan worden voor de komende jaren.
In 2017 willen we voorzien in:
• Workshops voor 15 campings, drie dagen waar ze samen komen en workshops worden
aangeboden. We nemen deze meteen op in zogenaamde ‘webinars’
• Per camping in totaal 3 ‘één op één gesprekken’; inzet van onze professionals op gebied
van productie, planning, vergunningen, fondsenwerving etc
• Algemene begeleiding van de campingbeheerders: gemiddeld 2 dagen per week
ondersteuning/begeleiding in de vorm van o.a. Droombezoeken, een steuntje in de rug
bij dilemma’s of expertise op het gebied van specifieke productie of communicatie vragen
(zie begroting)
• Ontwikkeling digitale campinggids (zie boven)
2. Regiobeheerders
In 2017 willen we ten aanzien van de begeleiding van regiobeheerders inzetten op:
• 1 op 1 begeleiding: 1 keer in de maand een gesprek en wekelijks telefonisch contact (in
totaal h4 regiobeheerders)
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Communicatiepakket: doorontwikkeling en uitrol
Ons communicatiepakket heeft een upgrade nodig. Daarnaast moet worden geïnvesteerd
om de gewenste groei mogelijk te kunnen maken.
Specifiek hebben we in 2017 nodig:
• PR landelijk: genereren van free publicity richting kranten, websites etc, up to date houden
van social media
• Inzet van een communicatiemedewerker (onderhoud, aansturen PR bureau, social media)
• Vernieuwde website: de huidige website stamt uit 2013. Deze is destijds gebouwd voor één
camping en hebben we de afgelopen jaren met wat kunst en vliegwerk aangepast zodat hij
ook voor meerdere campings bruikbaar was. Omdat het aantal campings blijft toenemen,
regio’s ontstaan en we het voor lokale campings makkelijker willen maken om zelf hun
eigen website te beheren, willen we dit jaar een vernieuwde website ontwikkelen (andere
architectuur, inrichting voor verschillende doelgroepen, faciliteit dat beheerder eenvoudig
bij zijn ‘eigen digitale camping’ kan komen, de online kaartverkoop wordt verbeterd).
Bovendien biedt een aantrekkelijke en ontwikkelde website meer aanknopingspunten
voor verschillende soorten partnerschappen
Evaluatie
Onderzoek en evaluatie is voor ons en de lokale partijen cruciaal; we willen weten wat de
activiteiten opleveren, of we de gewenste doelen bereiken en of we op de gewenste ‘koers’
liggen. We doen dit in nauwe samenwerking met de lokale Buurtcampings. We stellen
onderzoeksformats, vragenlijsten en handleidingen ter beschikking en verzamelen en
verwerken de data centraal (op aggregatieniveau).
Voor 2017 willen we:
• De vragenlijsten en formats verder doorontwikkelen zodat die lokaal kunnen worden
ingezet en gebruikt
• Inzetten op het geven van begeleiding bij het verzamelen en verwerken van de data en
rapportage
Reünie met campingbeheerders en regiobeheerders
Om alle lokale en regionale ‘partners’ te bedanken maar ook om aan community-building te
doen, is de jaarlijkse reünie een belangrijk element in ons aanbod.
2017: 1 reünie met alle beheerders
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Begroting & dekkingsplan

We hebben nog eens extra kritisch naar de begroting voor 2017 gekeken. Wat is er minimaal
nodig om de kwaliteit te borgen? De afgelopen jaren hebben we veel kennis en ervaring
opgedaan. Aan de ene kant besparen we door schaalvoordeel, aan de andere kant worden we
steeds efficiënter. Voor een deel wordt de begeleiding overgeheveld naar regionale teams, dit
scheelt ook kosten centraal. Bovendien is er minder onderlinge afstemming nodig binnen het
Centrale Team. Daarnaast is er al enorm veel informatie op de digitale campinggids te vinden,
waardoor de begeleidingsvraag niet toe- maar afneemt.
Door de begroting van het Centrale Team te minimaliseren zal de afname van de gemiddelde
kosten per camping (inclusief overhead) ook dit jaar weer doorzetten.
Lokaal werven de campings middelen voor het organiseren van hun eigen campings. Voor
hun begeleiding en ondersteuning werven wij als Centrale Team middelen. De afgelopen
jaren hebben we zoals gezegd steun en vertrouwen gehad van verschillende fondsen. We
zijn ons er van bewust dat de camping meer onafhankelijk van fondsen moet gaan opereren.
Dit jaar zetten we meer in op gemeenten en partnerschappen aan de inkomstenkant. Voor de
langere termijn zal ons verdienmodel verder dienen te worden verbeterd. Daartoe dient het
onderzoek zoals in het volgende hoofdstuk is beschreven.

Inkomsten				 Uitgaven
Fondsen (beoogd)
Sponsoring
Eigen inkomsten
Eigen bijdrage
Totaal		

€ 113.704,00
€ 26.000,00
€ 38.200,00
€ 18.400,00
€ 196.304,00

					
Werving & selectie (regio)beheerders € 9.922,00
Ondersteuning (regio)beheerders
€ 48.400,00
Ontwikkeling/verkoop gemeenten
€ 9.438,00
Concept en formulebewaking
€ 6.957,50
Communicatiepakket			
€ 30.673,50
Ontwikkeling Digitaal Platform
€ 19.965,00
Omroep Buurtcamping		
€ 20.440,00
Evaluatie				
€ 5.142,50
Algemene kosten
     € 41.805,50
Totaal 					
€ 191.836,50

* bedragen zijn inclusief btw
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Foto: Majellapark, Bryan Diender
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4. Organisatieversterking
In dit hoofdstuk gaan we verder in op hoe we Stichting De Buurtcamping willen ontwikkelen om
De Buurtcamping door heel Nederland te kunnen laten plaatsvinden met maximale impact
en een efficiënte centrale organisatie. Dat De Buurtcamping een concept is dat aanslaat en
kan groeien is in de afgelopen jaren bewezen.
De vraag is echter op wat voor manier we De Buurtcamping willen voortzetten zodat het
concept zich op toekomstbestendige wijze kan blijven doorontwikkelen. Ontwikkeling van
het Buurtcamping concept in de komende jaren vraagt om een scherpe keuze voor een
toekomstbestendig organisatie- en financieringsmodel. Aan deze keuze moet een goed
doorwrocht plan ten grondslag liggen. Dit moet op haar beurt weer een weerslag zijn van
onderzoek (dat moet resulteren in een strategisch plan).
We zijn sociaal ondernemers die het concept met liefde zijn begonnen en een droom voor
ogen hebben. We willen vooral dat dit concept de mogelijkheid krijgt om te groeien, of dit
onder onze actieve leiding gebeurt is minder van belang. Het gaat ons er in de eerste plaats
om dat de groei onder de voorwaarden plaatsvindt die het beste zijn voor De Buurtcamping
zelf. Vandaar dat we met open vizier en zo belangeloos mogelijk het onderzoek in gaan en alle
mogelijkheden serieus overwegen en onderzoeken (waaronder zelf doorgaan, samenwerken
of elders inbedden). Hierbij willen we ondersteuning vragen van een extern adviseur.

Van project naar maatschappelijke organisatie

Zoals eerder besproken, is de afgelopen jaren heel hard gewerkt en al ontzettend veel
neergezet. Onze impact is substantieel, we hebben een goede basis gelegd om het concept
gestaag door te laten groeien en in de toekomst heel Nederland samen te kunnen laten
kamperen.
Tot nu toe is dit binnen de kernorganisatie van de Buurtcamping gedaan door een team
van maatschappelijk betrokken, bevlogen ZZP’-ers die elk jaar “van project naar project
hebben gewerkt”. Hierbij hebben de oprichters en andere betrokkenen ook veel eigen uren
geïnvesteerd.
Het is erg dankbaar werk, we hebben ontzettend veel plezier samen en kunnen flexibel werken.
We merken echter dat we ook behoefte hebben aan nadere borging en verdere ontwikkeling.
De keerzijde van de huidige werkwijze is dat we niet kunnen bouwen aan een structurele
organisatie. Het wordt moeilijker mensen aan ons te binden en door de projectgebonden
aanpak dreigen we te belanden in de gevreesde ‘projectencarroussel’. Onze organisatie
komt zo niet verder en ons aanbod en financieringsmodel - waarin we te afhankelijk zijn van
fondsen - evenmin. De hoogste tijd dus voor een capacity buildingstraject, een impuls aan
ons fundament.
Wij hopen door een keuze te maken voor de organisatiekoers, gerichter investeerders te
kunnen aantrekken. Zodat wij - nadat we ons in de afgelopen jaar van A naar B hebben
ontwikkeld - nu van punt B naar C kunnen.
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Strategie De Buurtcamping

Door de ontwikkeling in de afgelopen jaren zijn we op een fundamenteel kruispunt beland.
Fundamentele strategische vragen (de befaamde vragen van Peter Drucker) zijn in dit kader:
• Gaan we verder op de huidige manier, zo ja, hoe ziet onze organisatie er dan uit over 5
jaar?
• Hoe willen we dat onze organisatie eruitziet over 5 jaar?
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de centrale organisatie. Enerzijds ‘zelfstandig
doorgaan’. Dit kan in verschillende vormen: door in te zetten op een snelle groei van lokale
Buurtcampings en door als centrale organisatie een sterke rol als facilitator in te nemen.
Een ander uiterste is het accent verleggen naar de lokale partners, een grotere zelfregie
en zelfwerkzaamheid daar te leggen, en vanuit de centrale organisatie alleen een
basisondersteuning te bieden. In deze variant is de Stichting een platform, puur gericht op
het faciliteren op afstand. Ten derde zijn er scenario’s binnen de optie ‘samenwerking’. Dit kan
gaan om allianties (met partners van klein tot groot en van maatschappelijke tot commerciële
organisaties of ‘vrienden van’) of een mogelijke fusie.
Voor het meest kansrijke scenario willen we een strategie ontwikkelen, die bestaat uit een
operationalisering van de missie in concrete doelen en vertaald wordt naar de volgende
onderdelen:
• het aanbod
• de organisatie (inrichting)
• marketing & communicatie
• en last but not least het financieringsmodel
Dit onderzoek dat uitmondt in een strategie willen we in juni/juli 2017 realiseren. Op basis
van de uitkomsten van de strategische verkenning kan een gedetailleerder spoorboekje of
marsroute voor 2018-2021 worden gemaakt (een uitgewerkt ondernemingsplan) in oktober
2017.

Onderzoeksvragen

Belangrijke vragen waar wij in het onderzoek een goed antwoord op moeten formuleren zijn:
Positionering
• Wie is onze primaire ‘klant’ en welke toegevoegde waarde leveren we precies voor hem/
haar? Willen we dat iedere camping verschillende groepen met elkaar laat kennismaken,
vanuit een duidelijke urgentie? (groeiende kloof tussen arm en rijk, oud en jong etc. en
problemen als eenzaamheid etc.?). Of kunnen ook meer homogene groepen door ons
gefaciliteerd worden, zodat mensen uit groepen met veel overeenkomsten kennis met
elkaar kunnen maken (zonder dat sprake is van een ‘mix’ van inkomensgroepen, etniciteit,
religies etc?). Deze vraag is heel belangrijk omdat ons steeds meer verzoeken bereiken van
steden waar niet dezelfde problematiek speelt als in de buurten van de grote steden waar
we voorheen actief waren en een ‘mix’ niet vanzelfsprekend is.
• Wat wordt ons marketing & communicatiebeleid? Welke keuzes maken we daarin in? Wat
doen we wel en niet (meer)?
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Organisatie
• Hoe moet de centrale organisatie verder worden ontwikkeld qua capaciteit en knowhow,
competenties etc? Welk governance model is het meest geëigend? Welke profielen
passen bij de volgende fase van de organisatie?
• Hoe moet ons aanbod zich ontwikkelen- waar hebben de campingbeheerders (onze
klanten!) als kwartiermakers/vertegenwoordigers van de lokale entiteiten behoefte in de
toekomst en aan wat niet? Kan de nadruk meer op ondersteuning vanuit de digitale en
online omgeving worden gelegd, of is juist een real time begeleiding op de fysieke locatie
(ook) van belang?
• Op welke schaal kunnen en moeten we verder groeien? Welke schaalvoordelen kunnen
we behalen, zonder de kwaliteit te verliezen?
• Waar ligt de balans tussen centraal en decentraal? Welke rol moeten de regio’s gaan
spelen? Is dat een noodzakelijke en behulpzame ‘tussenlaag’?
• Geografische spreiding: werken we alleen in steden, of ook in dorpen?
• Hoe houden we rekening met de werving van lokale entiteiten en zorgen we ervoor dat
de activiteiten op centraal en decentraal niveau elkaar versterken (en in ieder geval niet
tegenwerken)
Verdienmodellen
• Licentiemodel: Om onze eigen inkomsten te optimaliseren willen we ondezoeken in
hoeverre een Maatschappelijke franchiseformule in de vorm van Licentiemodel met
Buurtcampings passend is. Lokale campings sluiten een licentieovereenkomst met
Stichting De Buurtcamping. Hierin staat wat ze krijgen qua begeleiding en ondersteuning.
Kunnen we de campings hiervoor een jaarlijkse fee vragen? Welk potentieel ligt voor de
hand en welke prijsstelling is daarbij reëel?
• Werken in opdracht: we onderzoeken of we De Buurtcamping als ‘pakket’ aan kunnen
bieden aan gemeenten, corporaties en andere partijen (welzijninstellingen etc.). Stichting
De Buurtcamping ontvangt een afdracht voor de begeleiding en gaat op zoek naar lokale
campingbeheerders. Deze Buurtcampings in opdracht kunnen een ‘spark’ zijn voor het
ontstaan van nieuwe campings in de jaren daarna, en juist daar worden opgezet - op
aanvraag - waar de behoefte heel groot is (mogelijk als gevolg van sociale problematiek en
behoefte aan een impuls etc.). Heeft dit consequenties voor het draagvlak bij medewerkers
en vrijwilligers van de ‘reguliere’ Buurtcampings, die een meer grassroots-achtige signatuur
hebben en ook sterker borgen op vrijwillige inzet?
• Hoe kunnen we voor bedrijven en andere maatschappelijke organisaties een belangrijke
partner worden?

Aanpak

Het strategisch plan 2018-2021 maakt de Directie van De Buurtcamping, op basis van
onderzoek, bestaande uit gesprekken met onze doelgroepen, deskresearch, verkennende
gesprekken met ‘best practices’ en partijen als fondsen en andere financiers uitwerken. We
willen de tussentijdse en conceptresultaten delen met onze founders en partners van het
eerste uur, zodat we tot een gedegen meerjarenplan met uitgebalanceerde keuzes komen.
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We willen de mogelijkheden/scenario’s voor de organisatieversterking toetsen aan de hand
van randvoorwaarden op het gebied van:
• Toekomstbestendigheid
• Haalbaarheid financieel en qua missie

Resultaat: Strategie Stichting De Buurtcamping Nederland

Het onderzoek resulteert in een strategisch plan met conclusies en aanbevelingen op het
gebied van positionering, verdienmodellen, organisatiestructuur en marketing. Bovendien
onderzoeken we verder welk optimum we binnen de scenario’s kunnen behalen, oftewel
welk percentage eigen inkomsten maximaal daarmee zouden kunnen worden gegenereerd.
We beginnen hier zo snel mogelijk mee na toekenning van de subsidies medio 2017.
Onderwerp van onderzoek zijn verschillende scenario’s voor samenwerkingen met partners
- van allianties tot fusie. Hierbij onderzoeken we tevens de mate van facilitering die door het
Centrale Team haalbaar en gewenst is (minimaal, medium of hoog).
De inhoudsopgave ziet er op hoofdlijnen - en onder voorbehoud - als volgt uit:
Strategisch plan De Buurtcamping 2018-2021 						
•
•
•
•
•
•

Introductie
Mijlpalen De Buurtcamping
De Buurtcamping onderscheidt zich van andere aanbieders
2018 - 2021: Uitwerking en operationaliseren scenario
Visie De Buurtcamping 2018-2021
Strategie De Buurtcamping 2018-2021
Strategie De Buurtcamping 2018-2021 in verder detail:
-Missie De Buurtcamping
-Zakelijke activiteiten
-Doelstellingen
-Personeel
-Operationele Missie
-Marketing & Communicatie
-Ontwikkeling bereik
-Stakeholdermanagement
-Huidige en beoogde doelgroep
-Financiën/verdienmodel
-Belang De Buurtcamping
-Strategisch platform De Buurtcamping
-Onderscheidend vermogen				
-Prestatiemanagement.

Coaching & begeleiding

We willen een deel van de verworven middelen inzetten om een begeleider/coach bij dit
traject te betrekken die goed is ingevoerd in sociaal ondernemerschap, verstand van en
ervaring heeft met strategie, capacity building, financieringsmodellen en eigen inkomsten.
In nauwe samenwerking met deze coach onderzoeken we met een intern kernteam de
plannen en werken deze verder uit. Een en ander als gesteld in nauwe afstemming met onze
stakeholders.
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Meerjarenplan

Op basis van dit strategisch plan kan de marsroute voor De Buurtcamping 2.0 voor 2018-2021.
We vertalen het strategisch plan in in een meerjarenplan dat voorziet in organisatieversterking.
Dit meerjarenplan willen we ook bespreken met stakeholders en gereed hebben in uiterlijk
oktober 2017. Een derde stap is implementatie vanaf 2018 in de vorm van succesvolle én
duurzame uitrol van het concept van de Buurtcamping in heel Nederland, optimale deling
van de opgedane kennis en ervaring en borging van de lokale kwaliteit.

Fasering

We willen z.s.m. beginnen met het onderzoeken van dit plan en de uitwerking. We denken
aan de volgende planning:
-

Afbakening centrale vraag & vaststellen kernteam:
februari  2017
Start onderzoek						maart 2017
Eerste bevindingen, analyse & presentatie:			
juni 2017
Oplevering eindversie strategie en presentatie		
juli 2017.
Uitwerking strategie in ondernemingsplan			
oktober 2017

Inkomsten

Uitgaven							

Fondsen

€ 21.296,00

Totaal 		

€ 21.296,00

Subtotaal directie De Buurtcamping
Subtotaal extern adviseur		
Totaal
				

€ 9.680,00
€ 11.616,00
€ 21.296,00

* bedragen zijn inclusief btw

Campingliefde

Foto: Noordse Park, Jona Dekker

Buurtbewoners Marijke Orthel en Aida Abdulrahman zijn onafscheidelijk, sinds ze vorig jaar samen aan het koken sloegen
op De Buurtcamping. Aida: “Noem het familie.” Marijke: “En
weet je wat super is? Ik heb niet alleen een goede vriendin
overgehouden aan De Buurtcamping, maar ook werk.” Bij
speeltuinvereniging Noordse Park werkt ze aan de speeltuin van
de toekomst. “Nóg meer voor en door de buurt.”
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5. Case for support
In de vorige hoofdstukken is ingegaan op De Buurtcamping, het concept, de toegevoegde
waarde, impacts, de organisatie, de uitdagingen waarvoor we staan en vooral ook over onze
ambities. Ook hebben we proberen te duiden waarom de nu aangebroken fase voor de
verdere ontwikkeling zo cruciaal is.
Wanneer we de ingezette ontwikkeling niet kunnen doorzetten, vrezen we stagnatie. Of
teruggang, wat we te allen tijde willen voorkomen, niet alleen omdat dat zonde is van alle
geïnvesteerde energie maar ook vanwege de bijna €500.000 die door financiers in de
afgelopen jaren reeds is geïnvesteerd! Die willen we in de toekomst verder laten renderen.
Daarom is aanhoudende ondersteuning van financiers in deze fase nog van groot belang. We
zijn bijna waar we willen zijn, maar nog niet helemaal...

Van B naar C

Zoals beschreven, is onze droom en inzet (!) om De Buurtcamping zodanig verder te kunnen
ontwikkelen om mensen nader tot elkaar te brengen en in hun eigen kracht te zetten. Hiermee
willen we dat...
• Heel Nederland gebruik kan maken van het concept, de tools en ondersteuning en
daarmee de cohesie, het buurt- en wij-gevoel, het lokale sociale ondernemerschap verder
wordt verspreid. Gezien de urgentie van de maatschappelijke problematiek waarop wij
ons richten, willen wij ons hiervoor inzetten
• De lokale entiteiten - vertegenwoordigd door de linking pin in de vorm van de
campingbeheerder - optimaal en tegen zo gering mogelijke kosten gebruik kunnen maken
van onze begeleiding en ondersteuning
• Er schaalvoordelen kunnen worden behaald waardoor de kosten van ons centrale bureau
verder afnemen in de komende jaren
• De afhankelijkheid van fondsen terug wordt gebracht ten gunste van eigen inkomsten en
bijdragen van sponsoren
• Dat we ook verder kunnen inzetten op het mobiliseren en mede mogelijk maken van
financiering voor onze lokale ‘dochters’, zodat de beoogde groei en schaalvergroting kan
worden gerealiseerd
• Het karakter en de kwaliteit van het concept - als motor voor ontmoeting op buurtniveau,
tussen verschillende soorten mensen met verschillende soorten achtergronden nauwgezet kan worden geborgd.

Twee sporen

Om het momentum te kunnen behouden willen we een tweesporenbeleid volgen dat in de
kern neerkomt op:
•
•
•

Het continueren en opschalen van onze kernactiviteit, de Buurtcampings, in lijn met de
vraag en behoefte (naar 15 Buurtcampings in 2017).
Het versterken van ons faciliterend aanbod richting onze primaire ‘klant’, de lokale
entiteiten/organisatoren van De Buurtcampings
‘Capacity building’ van onze organisatie door het aanscherpen van onze strategie. Aan
de hand van onderzoek werken we een ondernemingsplan of spoorboekje uit met
inhoudelijke, organisatorische en financiële uitwerking) voor 2018-2021 (een en ander in
nauwe afstemming met onze founders en partners).
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Dit tweesporenbeleid moet erin voorzien dat we bovengenoemde doelen kunnen realiseren,
maar vooral ook toekomstbestendiger worden dan thans en daarmee zelfvoorzienender,
effectiever en efficiënter.

Financieringsbehoefte

Zoals uit de begroting naar voren komt, bedraagt de benodigde investering voor het faciliteren
van De Buurtcampings in 2017 in totaal € 213.132,50 waarvan €135.000,00 gefinancierd
door fondsen.
We investeren hiermee in de professionalisering (door de online campinggids uit te breiden
en te verbeteren, gemeentepakketten te ontwikkelen en met regiobeheerders te werken).
Aan de andere onderzoeken we ideeën en scenario’s voor de toekomst t.a.v. positionering,
organisatie en verdien en financieringsmodellen. Deze aanpak zal ons in staat stellen om in
de toekomst toe te groeien naar Buurtcamping Nederland.
Wij schrijven daarvoor verschillende financiers aan, te weten:
Dioraphte
Kansfonds
Oranje Fonds
Stichting DOEN
VSB fonds

Vraag

De twee genoemde lijnen kunnen voor ons moeilijk los van elkaar worden gezien; de ene
lijn kan feitelijk niet zonder de andere. Zonder het eerste onderdeel - de feitelijke activiteiten
- kan niet meer van De Buurtcamping worden gesproken, zonder het tweede deel - het
capacity buildingstraject - raken we dieper in het projectencarroussel-moeras. Wat ons
voortbestaan misschien niet op de zeer korte termijn maar in ieder geval wel op de langere
termijn compromitteert.
Een investering in dit plan helpt ons om de zo gewenste stap van B naar C te kunnen maken,
iets waarvoor wij thans niet de in gelegenheid zijn. Kort gesteld: wij hebben al substantieel
veel eigen uren en middelen in onze organisatie en activiteiten geïnvesteerd, dat de wal het
schip dreigt te gaan keren.
Daarom deze oproep aan financiers om het ‘traject van B naar C’ mede mogelijk te maken en
ons in staat te stellen de gewenste maatschappelijke impacts op de langere termijn te kunnen
realiseren.
Of nog beter: doe mee en help ons helpen heel Nederland samen te laten komen op De
Buurtcamping, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
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