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BESTE LEZER,
Heel Nederland ontmoet elkaar op De Buurtcamping. Dat is onze droom. Op De Buurtcamping is
niet alleen iedereen welkom, iedereen is er ook gelijk. Arm en rijk, jong en oud, alleenstaand en
grote gezinnen, Nederlanders en burgers met een niet Nederlandse achtergrond, en met en zónder
dak boven je hoofd. ‘De ideale samenleving in het klein’ zoals het Parool ons ooit noemde. Op elke
camping lukt het om deze diverse groepen te werven en met elkaar te verbinden. Ons concept: één
derde van de plekken is gereserveerd voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en
één derde voor minima; de mensen die de meeste behoefte hebben aan uitbreiding van hun netwerk
en het opdoen van zelfvertrouwen. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan inclusieve steden en
dorpen in Nederland.
Waarom is het concept bijzonder? Vooral vanwege de eenvoud.
Nergens ontmoet je elkaar makkelijker dan op een camping.
Met die pleerol onder de arm zien we er tenslotte allemaal even
knullig uit. Je groet de buurman en helpt elkaar een handje.
Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden,
zelfvertrouwen, thuisgevoel en een gevoel van veiligheid in de buurt,
meer samenwerking en vriendschappen. En dit is geen overbodige
luxe, zouden we hier meteen aan toe willen voegen. De kloven in de
samenleving tussen verschillende groepen worden namelijk steeds
groter; tussen arm en rijk, tussen hoog en laagopgeleid, tussen
Nederlanders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De
Buurtcamping zet zich in om deze kloven te dichten!
Na 7 jaar De Buurtcamping hebben we veel bereikt om trots op te kunnen zijn. Ook deze zomer
kampeerden weer ruim 5250 mensen verspreid over 35 campings door het land, die elk gemiddeld
13 nieuwe mensen hebben leren kennen. In totaal vonden er zo’n 68.250 ontmoetingen plaats. Deze
ontmoetingen zijn een waardevol resultaat.
In 2020 zetten we onder andere ons organisatieversterkingstraject voort, zodat we kunnen blijven
groeien en tegelijkertijd de kwaliteit kunnen waarborgen. We maken een verbeterslag in het
opleidingstraject De BuurtCampus, willen nog meer en beter samenwerken met alle betrokken
organisaties en partijen uit de wijken, zetten extra in op veiligheid door een veiligheidscoördinator
aan te stellen en zetten weer een Karavaan op om campings te bevoorraden met goede spullen.
Daarnaast willen we weer een paar grote sponsoren en geschikte lokale fondsen aan ons binden,
zodat we de begrotingen van de campings makkelijker kunnen dekken en de campingbeheerders
zoveel mogelijk tijd hebben om de wijk in te gaan en de verbinding te zoeken. In dit projectplan lees je
meer over onze resultaten, doelstellingen, organisatie en plannen voor 2020. We kijken uit naar weer
tientallen nieuwe en oude prachtige Buurtcampings deze zomer! Veel leesplezier, en:

PAULA TERPSTRA
Algemeen Directeur
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WA A R O M , H O E & WAT ?

ACHTERGROND: WAAROM EEN BUURTCAMPING?
Er bestaat niet alleen een kloof tussen arm en rijk,
er zijn meerdere maatschappelijke kloven die blijven
groeien. De kranten staan er nog altijd vol van. Een
paar krantenkoppen van de afgelopen tijd.

Het debat rondom bijvoorbeeld zwarte piet en de
opname en integratie van nieuwkomers wordt steeds
sterker gepolariseerd. Zoals het SCP benadrukt in de
publicatie ‘Verhalen blijven vertellen en elkaar willen
begrijpen’ (04-05-2018) is er een noodzaak tot meer
dialoog, verbinding en tolerantie. Een artikel uit de
Volkskrant laat zien dat allerlei groepen zich steeds
meer terugtrekken en dat begrip voor andere groepen
verloren dreigt te gaan. “Ons politiek en sociaal
gespleten Nederland mist broederschap” (10-05-2019).
Ook de tweedeling in het onderwijs wordt steeds
groter:”Tussen rijk en arm, hoogopgeleid en meer
praktisch opgeleid, en in de praktijk ook tussen wit en
zwart” (NOS, 26-02-2019).
Het CBS meldt dat het aantal huishoudens in langdurige
armoede in Nederland, ondanks dat de economische
crisis achter ons ligt, toch weer is toegenomen (NOS,
17-01-2018). 28% van de Nederlanders gaat niet op
zomervakantie, waarvan 64% als reden aangeeft dat het
te duur is (Nibud 2019).
De Buurtcamping is er nadrukkelijk voor iedereen,
ongeacht het inkomen. De Buurtcamping hanteert
dan ook verschillende prijzen: zij die wat meer te
besteden hebben betalen meer dan zij met een kleinere
portemonnee. Zo helpen we elkaar een handje en kan
iederéén een vakantiegevoel beleven.
Wij geloven in de kracht van ontmoetingen. En vinden
vooral ontmoetingen tussen verschillende soorten
mensen met verschillende leefwerelden belangrijk
voor het sociale klimaat van onze maatschappij.
Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede
voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een thuisgevoel in
de buurt, leiden tot minder angst, samenwerkingen,
vriendschappen & relaties, én maken het vragen en
aanbieden van hulp makkelijker. Ze maken je wereld
groter in je eigen achtertuin.

DAAROM DUS EEN BUURTCAMPING!
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Ik heb me thuis gevoeld
in de buurt en ik zie dat
ik onderdeel ben van een
prachtige wijk.

JOY (45), KAMPEERDER
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WAT IS
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WAT I S D E B U U R TC A M P I N G ?

DE BUURTCAMPING PRINCIPES
Elke Buurtcamping is uniek. Maar allemaal hanteren
ze dezelfde principes:
EEN MIX AAN KAMPEERDERS
1/3 van de plekken is gereserveerd voor
mensen met een laag inkomen. 1/3 voor
vrijwilligers an 1/3 voor betalende
kampeerders.
VOOR EN DOOR DE BUURT
De Buurtcampings worden georganiseerd
door actieve en betrokken buurtbewoners.
En je kan alleen blijven kamperen als je uit de
buurt komt.
KLEINSCHALIG
Een Buurtcamping heeft maximaal 100
tentplekken waarop maximaal 300
buurtbewoners blijven kamperen. Zo verwijn
je als individu niet in de massa.
BETAALBAAR
Een vakantie in eigen park moet voor
iedereen toegankelijk zijn en daarom zijn de
activiteiten gratis en zorgen we dat het eten
en drinken betaalbaar is.
ACTIVITEITEN
Buurtbewoners, lokale organisaties en
ondernemers organiseren allerlei activiteiten
op het gebied van cultuur, natuur,
duurzaamheid, eten, sport en ontspanning.
LEAVE NO TRACE
We gaan respectvol om met de omgeving.
Op maandag zie je aan niets meer dat er
dat weekend een gezellige camping was.

LANDELIJK PLAN 2020

8

WAT I S D E B U U R TC A M P I N G ?

WAT MAAKT DE BUURTCAMPING ZO BIJZONDER?
Een samenleving maak je samen, een buurt maak je
samen en een Buurtcamping organiseer je samen.
Bewoners, gemeenten, organisaties en ondernemers
werken samen om hun eigen Buurtcamping te
realiseren. De Buurtcamping is inmiddels een landelijke beweging met een groeiend centraal team en
professionele organisatie. Toch blijft elke camping
op kleine schaal en uniek, met lokale invulling.
Alles wordt uit de buurt gehaald – van materialen
en vrijwilligers tot krentenbollen en barbecues.
Hierdoor ontstaat heel veel energie in de buurt en
wordt een web van verbinding gecreëerd.
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; de setting nodigt uit tot het vragen
en aanbieden van hulp, tot samen organiseren, koken
en vakantie vieren. 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 initiatieven of 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, 1/3 reguliere kampeerders.
Tot slot onderscheidt De Buurtcamping zich door
de uitgebreide ondersteuning van bewoners bij het
organiseren van hun eigen camping. Beheerders worden
door het jaar heen, van communicatie tot financiën en
van promotie tot placemaking, als spil in het netwerk
van de buurt begeleid tot sociale ondernemers. Naast
hechtere buurten draagt De Buurtcamping op deze
manier bij aan persoonlijke en professionele groei.
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Ik zit altijd maar tussen vier
muren, dit weekend ben ik
een ander mens geworden. Ik
denk dat we binnenkort ook
een keer hier in het park gaan
barbecueën

MARIËLLE, KAMPEERDER
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HOE WERKT DE BUURTCAMPING?
Een camping in een park. Hoe gaat dat dan precies? Wie organiseert dat? Hoe ziet zo’n Buurtcamping er dan
uit? In onderstaand stripverhaaltje nemen we je in vogelvlucht mee:

Iemand leest over
De Buurtcamping en denkt
“Hé dat is leuk! Dat wil ik ook
in mijn park!”

Ze weet ons te vinden via onze
site of Facebook en neemt
contact met ons op. “Wat leuk
dat je belt!”

We leggen ‘t waarom en hoe
van de camping uit, kijken of ze
een goede beheerder zou zijn en
gaan samen naar de gemeente.

We vragen haar een team van
camping beheerders uit de
buurt samen te stellen.

Het team breidt zich
gestaag uit. De energie begint
te stromen en plannen
worden gesmeed.

Na een locatiebezoek met de
productie-expert wordt de
camping gevisualiseerd in een
‘Droomtekening’.

Bij de eerste workshop van ‘De
Buurtcampus’ ontmoet men
de campingbeheerders van de
andere parken.

En krijgt men een intro van
de digitale Buurtcamping
omgeving voor
campingbeheerders!

De beheerders richten
een eigen Buurtcamping
vereniging op.

Een uitgebreid veiligheidsplan
wordt opgesteld en
de vergunning wordt
aangevraagd.

De beheerders maken een
plan om zelf deels
financiering op te halen.

De beheerders gaan op zoek
naar verdere versterking voor
Promotie en Placemaking.

De beheerders staan voor
het eerst op de zeepkist
(spannend!) en social
media wordt ingezet.

Via buurthuizen en
sleutelfiguren wordt de
buurt bij de organisatie
betrokken.

Via crowdsourcing en
sponsoracties worden
vrijwilligers en geld uit de buurt
geworven.

Snel groeit nu de groep
vrijwilligers en organisaties
die meehelpen bij de
organisatie v/d camping.

LANDELIJK PLAN 2020

11

WAT I S D E B U U R TC A M P I N G ?

HOE WERKT DE BUURTCAMPING (2)?
Via peerby.nl en lokale
ondernemers worden
kampeerspullen en
materialen ingezameld.

Onder leiding van het
lokale MooiMakers team
bouwt men met zijn
allen de camping op!

Na maanden werk is de
camping daar! De schattige
receptiecaravan heet
iedereen welkom!

Op vrijdag stroomt de
camping langzaam vol en
kijkt iedereen elkaar nog wat
onwennig aan…

Wie geen kampeerspullen
heeft, kan ze via ‘Tante Leen’
lenen van mensen uit de
buurt.

Voor de eerste levensbehoeften
kan men terecht
bij de Campingwinkel.

Zelfgemaakte koekjes, thee
en limonade haal je in de
Campingkantine.

Avondeten maak je zelf of
samen en deel je natuurlijk
met de buren…

De MooiMakers hebben het
terrein fantastisch
opgebouwd.

Er zijn tientallen
georganiseerde en spontane
activiteiten op en rond de
camping.

Activiteiten op het gebied
van cultuur, natuur en sport
zoals yoga en
hardlooptraining…

Of breilessen…

…en zelfs een heus
campinghuwelijk!

‘ s Avonds is er kampvuur
waar marshmallows worden
geroosterd en liedjes
gezongen!

Om 23 uur is het bedtijd en
kruipt iedereen z’n tentje in.

De camping eindigt op
zondag zoals het hoort met
een bingo met mooie prijzen
aangeboden door de buurt.

ZONDAGMIDDAG GAAT IEDEREEN MOE MAAR VOLDAAN MET EEN BOEL VERHALEN EN NIEUWE VRIENDEN NAAR HUIS!
LANDELIJK PLAN 2020
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“Ik heb meer geleerd bij
De Buurtcamping dan in mijn
vorige baan. Daar deed ik
allemaal dingen die ik allemaal
al kon. De Buurtcamping
is eigenlijk een klein
onderneminkje, met alles
wat erbij komt kijken.
Dus voor mensen die
werkervaring op willen
doen is het echt geweldig.

GERDINE, BEHEERDER
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MIJLPALEN VAN 7 JAAR DE BUURTCAMPING
De Buurtcamping is in 2013 begonnen in het
Oosterpark in Amsterdam. Sindsdien is het aantal
blijven groeien en geografisch verspreid. In de zomer
van 2019 waren er maar liefst 35 campings. Minder
dan 10% van de opstartende campings tijdens de
voorbereidende fase is afgevallen. Ondanks de
opschaling wordt De Buurtcamping nog steeds
goed gewaardeerd door de deelnemers, met dit
jaar gemiddeld een 8,6 (enquête deelnemers 2019).
Ieder jaar leren kampeerders gemiddeld 13 nieuwe
mensen kennen, waarvan zo ́n driekwart buiten hun
bubbel. Voor meer resultaten van de campings in
2019 zie bijlage 1 en zie het Jaarverslag op
aanvraag en op onze website.
De Buurtcamping is een sterke merknaam geworden.
Ook bij de doe-het-zelf-campings zijn de principes en
huisstijl goed nageleefd. Bovendien wist de media
ons weer goed te vinden, met het NOS Jeugdjournaal,
RTL nieuws en Zomer met Art als hoogtepunten.
In 2016 zijn we genomineerd voor de Omarmprijs
voor Armoedebestrijding, in 2019 hebben we deze
daadwerkelijk gewonnen! In 2016 is initiatiefnemer
Roderik Schaepman genomineerd als Amsterdammer
van het Jaar en initiatiefnemer Katusha Sol als Libelle
Ster Vrouw, Viva 400 vrouw en voor de Joke Smit
aanmoedigingsprijs.
Financieel kan De Buurtcamping steeds meer op
eigen benen staan. In 7 jaar tijd zijn we van 100% naar
45% financiering van fondsen gegaan. We hebben
eigen inkomsten gegenereerd door het ontwikkelen
en verkopen van Gemeente pakketten en door
sponsordeals. Dit doen we met behoud van het
concept; inclusie en diversiteit: De Buurtcamping
is en blijft voor iedereen!
Stichting De Buurtcamping is als organisatie gegroeid
en heeft een hoofdzakelijk faciliterende en begeleidende
rol (zie pagina 28). De uitvoering en het eigenaarschap
ligt bij de lokale campings en partners. Het bewaken
van de formule van De Buurtcamping en de kwaliteit
van de campings staat voorop. Het trainingstraject
De BuurtCampus (zie pagina 25) vervult hierin een
belangrijke rol. Campingbeheerders leren hoe ze zelf de
formule van De Buurtcamping kunnen toepassen.
LANDELIJK PLAN 2020
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DOELEN
1. HET ALGEMEEN WELZIJN EN NIEUWE
ONTMOETINGEN BEVORDEREN
De Buurtcamping wil het algemene welzijn bevorderen
door het organiseren van activiteiten waarbij mensen
uit verschillende leefwerelden elkaar ontmoeten en
samen activiteiten ondernemen, zodat de integratie en
sociale cohesie bevorderd worden, mensen zich meer
thuis en veiliger voelen in de eigen leefomgeving en
eenzaamheid bestreden wordt. Daarnaast bieden we
een stuk (informele) zorg, door de eenzaamheid van
ouderen te verminderen met behulp van activiteiten
ontplooid voor jong en oud samen en wordt de vitaliteit
van buurtbewoners verhoogd, waardoor zowel fysiek als
mentaal welzijn wordt bevorderd.

lokale organisaties en andere actieve buurtbewoners
draagt bij aan het activeren van de beheerders en
de campingbezoekers en vergroten van het netwerk.
Hiermee bieden we onderwijs; een leerwerktraject en
leerplaats aan kwetsbare groepen in de samenleving.
4. LOKALE TALENTONTWIKKELING STIMULEREN
Op de Buurtcamping bieden we een podium aan lokaal
talent op het gebied van kunst en cultuur. Iedereen
wordt uitgenodigd zijn of haar talent te laten zien en zo
een bijdrage te leveren aan De Buurtcamping.
5. BEWUSTWORDING NATUURBELEVING EN
DUURZAAMHEID VERGROTEN
Dit doen we door buurtbewoners kennis te laten
maken met en gebruik te laten maken van het groen
in de buurt, waarbij bescherming van natuur en milieu
centraal staat. Op de camping kan bijvoorbeeld de
lokale biologiedocent een workshop geven over planten
en bloemen in het park. Ook doen we dit door een
duurzaam alternatief voor vakantie te bieden en dit
actief uit te dragen.

2. ARMOEDEBESTRIJDING
Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op
vakantie kunnen. De Buurtcamping wil iedereen de
mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan. In eigen
stad, samen met een diversiteit aan buurtbewoners.
Daarom bieden we een gereduceerd tarief voor mensen
met een laag inkomen, verzamelen we tenten en
kampeerspullen en worden prijzen voor eten en drinken
laag gehouden.

6. DEMOCRATISCH BEWUSTZIJN VERGROTEN
Het democratisch bewustzijn te vergroten van mensen
die zich minder betrokken voelen bij de maatschappij,
door alle deelnemers en bezoekers deel te laten zijn
van een tijdelijke community, waar mensen samen
verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen.

3. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE BEVORDEREN
Met De Buurtcamping motiveren we buurtbewoners
om zich actiever in te zetten voor de buurt. Met de
begeleiding, waaronder De BuurtCampus, helpen we
alle beheerders in het ontwikkelen van vaardigheden
in sociaal ondernemerschap. Ook het contact met

LANDELIJK PLAN 2020
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Geweldig om te zien dat al het
spelmateriaal van Decathlon
meteen gebruikt werd, door
jong en oud! Mensen die elkaar
amper kenden, stonden al snel
te badmintonnen met elkaar of
te pingpongen

MARISKA, BEHEERDER
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VERWACHTE RESULTATEN EN AMBITIES 2020
Onze ambitie is om De Buurtcamping in 2020 op
ongeveer 45-50 locaties te organiseren:
•

LEEUWARDEN

FRANEKER

HAULERWIJK

•
GRONINGEN
NORG

DEN HELDER

•
HOORN

WORMERLAND
HAARLEM (2)
AMSTERDAM (5)
LEIDEN
DEN HAAG (3)
ROTTERDAM
BREDA

LELYSTAD
ZAANSTAD (5)

ALMERE
ALMERE HAVEN
BUSSUM AMERSFOORT
UTRECHT (6)
NIEUWEGEIN

DEN BOSCH (2)
TILBURG

ALMELO
APELDOORN
ARNHEM

•

DUIVEN

NIJMEGEN
CUIJK
BOXMEER

EINDHOVEN

deze mensen in het dagelijks leven niet snel
zouden ontmoeten.
Er zijn weer dagelijks ochtend-, middag- en
avondactiviteiten op het gebied van cultuur, natuur,
duurzaamheid, eten en sport & ontspanning,
georganiseerd door talenten uit de buurt.
De Buurtcamping is open voor (niet-kamperende)
buurtbewoners en zij kunnen ook meedoen met de
activiteiten.
Tijdens De Buurtcamping laten we bewoners zelf
verslag doen van hun kleine campinggemeenschap
via het reizende Buurtcamping station Radio
Komkomkommer. Dit jaar zullen we landelijk
uitzenden.
Dit jaar doen we wederom kwalitatief en kwantitatief
onderzoek onder bezoekers. Aanvullend
onderzoeken we: 1. Wat heeft De Buurtcamping
beheerders persoonlijk opgeleverd (denk
bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, groter netwerk,
nieuwe baan opties) en 2. Welke zichtbare effecten
heeft De Buurtcamping op de wijk?





MAASTRICHT

BRUNSSUM
HEERLEN

DE CAMPINGS: BEZOEKERS EN BEHEERDERS
•

•

•

•

40-50 Buurtcampings gezamenlijk georganiseerd
door zo’n 120-150 lokale campingbeheerders en
30-40 vrijwilligers per camping.
Omdat we op elke camping de veiligheid voor de
bezoekers willen garanderen, zetten we dit jaar onze
ervaren veiligheidscoördinator Ellen Stoevelaar in
als landelijk contactpersoon tijdens de weekenden
dat de campings plaatsvinden.
We rekenen op gemiddeld 240 kampeerders per
Buurtcamping, van wie 1/3 met een kleine
portemonnee (Stadspas, voedselbank). Voor de
meesten van hen is De Buurtcamping de enige
vakantie van het jaar.
Kampeerders leren gemiddeld 13 nieuwe mensen
kennen, waarvan meer dan 80% aangeeft dat ze

DE BUURTCAMPING COMMUNITY
•
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Er wordt per camping gemiddeld met ca. 40
lokale buurtorganisaties/ondernemers
samengewerkt. Vooral bij de startende campings
die nog niet zo stevig gevestigd zijn in de wijk (zoals
dit jaar bijvoorbeeld in Lelystad, Kustwijk), zetten
we extra in op social mapping; het in kaart brengen
van en het contact leggen met alle partijen in de
wijk. Denk hierbij aan sociaal werkers,

DOELSTELLINGEN
activiteiten het hele jaar door. Momenteel zijn we in
gesprek met Bankjescollectief over een
samenwerking; een mooie kans om deze ambitie
gezamenlijk vorm te geven.

ORGANISATIE & FINANCIËN
•

•

•

•

•

sociale wijkteams, voedselbanken, wijkagenten en
wijkmanagers. We werken er zo steeds meer naar
toe dat de verantwoordelijkheid voor De
Buurtcamping samen met andere partijen wordt
gedragen. De lokale partners zitten dichter op de
wijk, hebben beter zicht op de lokale problematiek
en kennen de bewoners die betrokken zouden
willen worden. We zoeken hierin naar nieuwe
constructies waarin bijvoorbeeld lokale sociaal
werkers/ buurtwerkers zich nog actiever inzetten
voor De Buurtcamping. Zo lossen we samen lokale
problemen op.
Regio Utrecht start dit jaar met een experiment
waarin er grootschalig wordt samengewerkt met
partijen uit de buurt en er wordt nagedacht over het
oprichten van een coöperatie, zodat De
Buurtcamping gedragen wordt door meerdere
partijen.
Ook in Zaanstad organiseren we in 2020 een
bijeenkomst met alle betrokken partijen om net als
in Utrecht te kijken hoe we vorm kunnen geven aan
het gezamenlijk dragen van de Buurtcampings in de
wijken.
In 2020 willen we inzetten op het vormen van een
community van kampeerders en beheerders het
hele jaar door. Naast De BuurtCampus momenten
willen we de community online levendig houden,
maar ook door middel van het stimuleren van
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De kosten per camping liggen tussen 7.500 en
13.000 euro. We willen deze kosten verder omlaag
brengen door o.a. groepskortingen aan te bieden op
verzekeringen, deals met lokale en regionale
sponsoren te sluiten, zoals outdoor- en sport
winkels, supermarkten en lokale bouwmarkten. Ook
willen we de campings weer gebruik laten maken
van de Karavaan (in 2019 opgestart; landelijke
inkoop van tenten, barbeques ed).
We willen weer inzetten op lokale sponsoring
op grote schaal: lokale campings kunnen bij
Oranje Fonds een aanvraag doen en met VSB zijn
we hier ook over in gesprek. Daarnaast bieden we
een inventarisatie van lokale fondsen en ingangen
voor de campingbeheerders.

DOELSTELLINGEN
•

•

We werken in 5 jaar toe naar een financieringsmodel
van 1/3 fondsen, 1/3 eigen inkomsten en 1/3
sponsoring. We verwachten dit jaar vooral meer
inkomsten te genereren met bedrijfssponsoring.
Met de RABOBANK zijn we in gesprek over een
meerjarensamenwerking.

•

BEGELEIDING TEAMS
•

•

•

•

In 2020 willen we weer een efficiëntieslag maken
in de begeleiding van de lokale teams door onze ICTsystemen beter in te richten en maken we strakkere
afspraken met onze IT-specialisten.
We zorgen voor een meer heldere taakverdeling
binnen het centrale team, en er is een nieuwe
projectleider die het overzicht bewaakt. Zo kunnen
de teams nog beter en sneller geholpen worden.
Naast de CampingGids, het online handboek voor
het opzetten van een Buurtcamping, willen we dit
jaar ook weer in beperkte oplage een papieren
handboek uitgeven. Zo kunnen we per team kijken
wat het best aansluit.
Met De BuurtCampus bieden we alle eerstejaars
camping en nieuwe teams intensieve begeleiding
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op maat en geven we ze skills mee op het gebied van
sociaal ondernemen. Daarnaast zijn alle
meerderejaars campingbeheerders welkom op
een ‘Aftrap’- en ‘Klaar voor de start’ evenement voor
uitwisseling en inspiratie.
Ook voeren we de nieuwe zakelijkheid in. Wat voorop
staat is: wij kunnen de teams ontzorgen waar nodig,
maar waar er voldoende draagkracht is in het team
zelf of bij de helpers om het team heen (sociaal
werkers, wijkmanagers, etc), willen we het
eigenaarschap zoveel mogelijk bij het lokale team
laten.

DOELSTELLINGEN

GEMEENTEPAKKETTEN: DE MENUKAART
We hebben een nieuwe menukaart ontwikkeld die we aanbieden aan gemeenten. We werken nog
altijd met een basislicentie-fee waarin de werkzaamheden zijn opgenomen die we voor elke nieuwe
camping standaard doen. Daarnaast zijn de verschillende onderdelen los af te nemen, afhankelijk van
wat er nodig is in een gemeente. Ons voornemen is om zoveel mogelijk Doe Het Zelf PLUS-pakketten
aan te bieden. Daaronder valt de licentie-fee, aangevuld met wat per team nodig/gewenst is (PLUS).
Belangrijk is daarbij dat de camping een eigen stichting heeft waaronder de camping wordt
georganiseerd en dat de teams goede lokale ondersteuning hebben. Voor eerstejaars campings
is De BuurtCampus een zeer aan te raden onderdeel voor het opzetten van een succesvolle camping.
Onze doelstelling is om dit jaar circa 10-15 van dit soort pakketten aan te bieden.

STANDAARD AANBOD

MENUKAART

(OPGENOMEN IN LICENTIE FEE)

(KEUZE AANBOD)

Samenstellen/completeren van de teams

Toegang tot de Campinggids (het handboek
voor het opzetten van De Buurtcamping),
inclusief flyer generator

Samen schrijven aan het plan van aanpak,
projectplan & begroting maken, uitgebreide
check voor de fondsenaanvraag

Aftrap-bijeenkomst waarbij de teams door
alle Buurtcamping-tools worden heen
geleid.

Droombezoek & tekening & productioneel
advies op locatie

ICT-pakket: inregelen kaartverkoop, een
eigen mini-website, eigen e-mailadressen.

Vergunning/veiligheidsplan
BuurtCampus (verplicht eerstejaars
campings)

Korte check van de projectplannen,
budgetten, veiligheidsplannen en
vergunningen, zodat alles volgens de lijn en
principes van de Buurtcamping verloopt.

Persoonlijke begeleiding/procesbewaking
(50 uur, vrij in te zetten)
Geen eigen stichting, verantwoordelijkheid
en financiële afwikkeling bij de centrale
stichting.

Toegang tot contacten bij landelijke
fondsen als het Oranjefonds/VSB
Deelname in sponsordeals als bv.
Decathlon, Telfort, Barrelq, Bidfood

Uitvoering van evaluatie & onderzoek op
de camping

Mogelijkheid tot deelname aan onze
Karavaan (verhuur van de centrale tent met
korting)

Tussentijdse evaluatie & afwikkeling
gemeente

Evaluatie en onderzoek (standaard
vragenlijst/enquêtes)
Fact sheets per camping met de
resultaten van het onderzoek

LANDELIJK PLAN 2020

22

VOORWOORD

De Buurtcamping is een
geweldig lokaal initiatief om te
experimenteren met de energie
die er is in de wijk. Mensen
werken samen aan een camping
en leren elkaar op die manier
kennen. Automatisch komen
er dan dingen naar boven die
spelen in de wijk.

BAUKJE REITSMA, WIJKMANAGER GEMEENTE ZAANSTAD
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DE BUURTCAMPUS
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DE BUURTCA MPU S

OPLEIDINGSTRAJECT DE BUURTCAMPUS
De BuurtCampus is een leertraject voor mensen
die hun talent willen ontplooien als sociaal
ondernemer op lokaal niveau. Bij het organiseren
van een Buurtcamping kom je in aanraking met
alle aspecten van sociaal ondernemerschap, van
conceptontwikkeling tot fondsenwerving. Onze
stichting heeft al veel mensen met ambities en
talent geholpen om op eigen benen te staan.
Het leertraject bestaat uit een reeks workshops,
praktijkopdrachten, individuele coaching en
kennisevent(s), waarin de principes van
Placemaking en de basisaspecten van een
(sociale) onderneming aan bod komen.

De Campus leerde me dromen over
een happy camping en tevens alert
te zijn op gastvrijheid en veiligheid.

voor komend jaar is dat we minder willen zenden
en meer werksessies willen organiseren waarin de
beheerders al echt gaan schrijven aan bijvoorbeeld
projectplannen of zelf een begroting gaan opstellen.

BERT, BEHEERDER

We zullen landelijke bijeenkomsten blijven organiseren
voor de nodige uitwisseling, en met de workshops die
voor iedereen interessant en belangrijk zijn. Daarnaast
zullen we bij startende teams een trainingsdag op
locatie verzorgen en/of werksessies en masterclasses op
inschrijving aanbieden. Zie de programmaopzet 2020 in
bijlage 2.

In 2020 willen we met de Buurtcampus nog meer op
maat gaan werken met de Lokale Teams en goed kijken
wat er per team nodig is. Een belangrijk verbeterpunt

Wat De BuurtCampus bijzonder maakt, is het sterke
‘learning on the job’-aspect doordat men gelijktijdig
betrokken is bij het opzetten van één van de
Buurtcampings in de stad. Theorie wordt dus gelijk met
de praktijk gecombineerd. Naast het versterken van
sociale cohesie is De Buurtcamping dus een springplank
verworden voor talentontwikkeling en participatie: van
vrijwilliger naar campingbeheerder naar ‘stadsmaker.’
Praktijkervaring, samenwerking met en impact op
de lokale gemeenschap staan binnen ons leertraject
centraal.
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Door het bijwonen van de
campus, de workshops van
experts, de rollenspellen die ik
gevolgd heb en de gesprekken
met andere beheerders heb
ik nog meer inzicht in wat
er allemaal komt kijken bij
het organiseren van een
buurtcamping en was ik goed
voorbereid waardoor er tijdens
de camping vrijwel niks mis
ging, behalve het weer!

GERDINE, BEHEERDER

6
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ORGANISATIEVERSTERKING
In 2018 heeft de directie van De Buurtcamping, onder
begeleiding van een externe adviseur, aan een case
for support geschreven voor 2018-2020. We hebben
hiervoor zowel intern als bij externe organisaties
onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een
meerjarenstrategie op inhoudelijk, organisatorisch
en financieel gebied. Naar aanleiding van de case for
support hebben VSB Fonds en Stichting DOEN een
driejarige subsidie toegekend aan De Buurtcamping.
Daarnaast hebben we personeel aangenomen en zijn
de eigen inkomsten toegenomen.
Om de groei aan te kunnen is het belangrijk om verder
te professionaliseren en een stabiel team te hebben,
een heldere rolverdeling en een goede manier om intern
met elkaar samen te werken. We bouwen aan een CRMsysteem en blijven deze verder ontwikkelen in 2020.
Hoe steviger de fundering van ons als Centrale Team,
hoe makkelijker wij het kunnen maken voor de lokale
campings om zelf een Buurtcamping te realiseren. De
blauwdruk van de Buurtcamping (vormgegeven in de
online CampingGids) vormt hiervoor de basis, en we
werken constant aan een verbeterde overdracht van
dit uitgewerkte plan naar de campings toe. Hiermee
dragen we onze visie uit, en bewaken we het concept en
de doelstellingen van De Buurtcamping. Voor 2021-2025
schrijven we aan een nieuwe case for support om onze
groeiambities nog verder uit te werken. Deze case for
support is ook van belang voor het voorsorteren voor
de Vriendenloterij van de Nationale Postcode Loterij in
september 2020. We zoeken hiervoor verbinding met
externe experts, die ons adviseren.
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ORGANOGRAM
STICHTING DE BUURTCAMPING

Op lokaal niveau wordt De Buurtcamping georganiseerd door bewoners, organisaties en ondernemers uit de buurt.
Lokale Teams worden hierbij ondersteund door het Regionale Team en het zeer ervaren Centrale Team van de
Buurtcamping. Lokale campings krijgen zo veel mogelijk vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Het Centrale en
Regionale Team faciliteren hen hierin en ondersteunen waar nodig.
Door het aangaan van een licentieovereenkomst krijgt elke buurt zijn eigen Buurtcamping mét behoud van
principes van de stichting. Het leertraject De BuurtCampus en de online Campinggids ondersteunen Lokale Teams
bij het hele proces. Zo vindt er ontwikkeling plaats op alle niveaus: Lokale Teams leren om zelf een camping te
organiseren, terwijl het Regionale en Centrale Team onderzoeken en leren hoe je meerdere Buurtcampings door
het hele land kunt realiseren en de teams toch zo veel mogelijk zelfstandig kan laten opereren.

BESTUUR
STICHTING DE BUURTCAMPING

BESTUUR DE BUURTCAMPING AMSTERDAM

REGIOBEHEER

DIRECTIE

PROJECTGROEP
BUURTCAMPUS

CAMPINGS AMSTERDAM (5)

BESTUUR DE BUURTCAMPING UTRECHT

DIRECTIE

CENTRALE
TEAM

CAMPINGS (TOTAAL 35)

REGIOBEHEER

EXTERNE
PROFESSIONALS

CAMPINGS UTRECHT (6)

Het organogram van De Buurtcamping vergt enige toelichting. De campings vallen
onder de landelijke stichting, onder de regionale stichting van Amsterdam of Utrecht,
of hebben een eigen stichting. De landelijke stichting begeleidt en/of steunt wel
álle campings. Vandaar het stippellijntje tussen centrale team en campings. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de stichtingen waar de specifieke camping onder valt.
Het projectteam BuurtCampus is het team dat de BuurtCampus opzet en begeleidt.
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WAT BIEDT HET CENTRALE TEAM
Stichting De Buurtcamping helpt de campings met verschillende aspecten, zodat buurtbewoners zo zelfstandig
mogelijk aan de slag kunnen. Hiervoor biedt het Centrale Team de volgende ondersteuning:

Droombezoek op locatie
om inspiratie en praktische
tips te bespreken…

Gebruik van website met
o.a. kaartverkoop en
reserveringssysteem

Een unieke Droomtekening
waar alle leuke plannen op
staan

Ondersteuning bij financiële,
juridische en productionele
zaken

De BuurtCampus: samen leren
over promotie, productie,
placemaking en financiën

(Inspiratie)bijeenkomsten
met andere beheerders

Toegang tot de Campinggids:
ons digitale platform voor de
campingbeheerders

Opmaak van flyers,
posters en ander
promotiemateriaal

De Buurtcamping huisstijl:
logo, lettertypes, beeldbank
met fotomateriaal, etc

Hulp bij het organiseren van
financiering bij o.a. Oranje
Fonds en gemeente

Landelijke PR, social
media en pressroom

Bezoek van rijdende
Radio KomKomKommer

Gebruik van webmail en
eigen e-mailadressen

Een factsheet van alle
onderzoeksresultaten van de
camping

Contacten met landelijke
organisaties

Een gezellige beheerderscampingreünie!
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WAT BIEDT HET
REGIONALE TEAM?
Regionale teams werken in steden waar meerdere
Buurtcampings georganiseerd worden. Het doel
van de regionale teams is lokaal eigenaarschap te
stimuleren en het maken van een efficiëntieslag
door regionaal sponsoring en fondsen te zoeken. De
nadruk ligt ook op de kwaliteit van de bestaande
campings behouden, en het stimuleren van
duurzaamheid hierin door o.a. de overdracht
(nieuwe campingbeheerders, nieuwe vrijwilligers
en nieuwe doelgroepen) goed te laten plaatsvinden.
Hiervoor werken we met Regionale Teams die de
samenwerking in de regio’s Utrecht en Amsterdam
in goede banen leiden. Daarnaast begeleiden de
Regionale Teams de werving van nieuwe Lokale
Teams en organisatie van nieuwe Buurtcampings.

WAT DOEN DE
LOKALE TEAMS?

REGIONALE TEAMS:
• Stellen licentieovereenkomsten op met
overkoepelende Stichting De Buurtcamping;
• Zijn het eerste aanspreekpunt van de gemeente;
• Vragen regionale fondsen aan;
• Verzorgen schaalvoordelen op het gebied
van productie;
• Organiseren regionale promotie;
• Helpen met werving en vormen van Lokale Teams;
• Bieden ondersteuning met vergunningen;
• Organiseren het contact en de coördinatie met
minima-organisaties;
• Organiseren Buurtcampingmedia, waaronder
Radio KomKomKommer;
• Vormen vaak zelf ook een zelfstandige entiteit.

Elk Lokaal Team bestaat uit minimaal twee hoofdcampingbeheerders die verstand hebben van
Productie en/of Financiering. De campingbeheerders
breiden hun team uit met 3-4 actieve en sociale
buurtbewoners of professionals met specifieke
kwaliteiten die vallen onder de 3 P’s:, Promotie,
Programma en Placemaking. Gemiddeld besteedt
een campingbeheerder 150-250 uur aan de
organisatie van De Buurtcamping. Het organiseren
van De Buurtcamping levert veel nieuwe kennis en
ervaring op en het eigen netwerk wordt uitgebreid.
Bovendien werken ze aan een betere buurt!
CAMPINGBEHEERDERS:
• Stellen een eigen Lokaal Team samen;
• Vragen vergunningen en lokale financiering aan;
• Betrekken organisaties en ondernemers uit de buurt;
en werven vrijwilligers;
• Promoten en produceren de camping;
• Organiseren samen activiteiten en het kamperen!
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VOORWOORD

Er zijn tegenwoordig veel
dingen aan de hand in de
wereld waar je verdrietig van
kan worden: ongelijkheid,
klimaatverandering, polarisatie
en andere ellende. Maar van
De Buurtcamping ben ik wel
een hoopvoller mens geworden.
Het lukt gewoon wel in zo’n
weekendje.

RODERIK, OPRICHTER DE BUURTCAMPING
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DE MENSEN ACHTER DE BUURTCAMPING
CENTRALE TEAM
Paula Terpstra – Directie
Roderik Schaepman – Oprichter & Adviseur
Katusha Sol – Oprichter & Adviseur
Renet Ponsen – Buurtcamping Ambassadeur
Sari Kiel – Projectleider
Vera Molenaar – Projectleider assistent
Jeroen Pieterse - Financiën
Marieke Frederiks – Communicatie
Mara Joy Elfring – Productie

REGIOBEHEERDER AMSTERDAM
Mariska van Zanten

REGIOBEHEERDER UTRECHT
Rachella Dubbeldam
Eva Leen

DE BUURTCAMPUS
Freek Mulder
Cisca Bakker

BESTUUR
Jeroen Plemp – Voorzitter
Dominik Lynen – Penningmeester
Anita Groenink – Secretaris

VERSCHILLENDE EXTERNE PROFESSIONALS, ZOALS:
Boris Franssen – Extern adviseur
Charles Beaumont en Vincent Jacobs – Website & ICT
Julian Schönfeld – Vormgeving
Jesper Buursink, Dija Kabba, Heleen Hummelen en Kika Booy – Komkomkommer Radio
Marlise Steeman, Tom Baas, Vincent van Kleef, Kika Booy en Vincent Moné – Fotografie
Marion Etman en Anita van der Stap – Onderzoek
Daan Meurer - Fondsenwerving
Daarnaast willen we alle beheerders, vrijwilligers en kampeerders van harte bedanken voor hun
bijdrage aan het bereiken van onze droom: heel Nederland ontmoet elkaar op De Buurtcamping.
Hun onvermoeibare passie en inzet maakt dat wij dit samen kunnen realiseren!
©DE BUURTCAMPING 2020, alle rechten voorbehouden.
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EVEN VOORSTELLEN
FONDSEN

SPONSOREN

SAMENWERKINGEN
Zonder de steun van onderstaande fantastische organisaties had De Buurtcamping
nooit plaats kunnen vinden. Heel veel dank voor jullie geloof in onze droom en we
nodigen jullie van harte uit om in 2020 weer te komen kamperen!
LANDELIJKE PARTNERS:
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Shell, MOZW, Duyvisfonds, Honiglaanfonds, Rotary,
Fonds de Hoop, Diorapthe, Rabobank, Papefonds, Maagdenhuis, Kattendrucker,
gemeenten, Bosjuweel, DIXI, Waternet, Loenatix, Notariskantoor Spier & Hazenberg,
Charles Beaumont, MidWest, Julian Schönfeld, Salto FM,
Vrienden van de Parken, de de Voedselbank, Stadspas en Dutchband.
Daarnaast werken we met regionale partners en wordt er per Buurtcamping met
gemiddeld 40 organisaties uit de wijk samengewerkt.
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PLANNING

TIJDLIJN
Financiering, uitwerking en voorbereiden		

Oktober 2019 - januari 2020

Beheerders Teams compleet maken 			

December - medio februari

Uitleg, inventarisatie en locatiebezoek			Januari

Aanvang BuurtCampus					Februari

Vergunningen/aanvullende fondsen			Maart

Promotie, participatie en programmering		

Mei - juni

De BuurtCamping Noord/Midden/Zuid NL		

03-05/17-19/10-12 juli 2020

Evaluatie						Augustus - September

Buurtcamping Reünies 					September
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BIJLAGE 1

ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN VAN DE BUURTCAMPING
IN 35 STADSPARKEN IN 2019 - I
35 BUURTCAMPINGS
122 BEHEERDERS
MEER DAN 1.750
TENTPLEKKEN
BIJNA 5.250 KAMPEERDERS
DE BUURTCAMPING IS EEN PLEK
VOOR NIEUWE ONTMOETINGEN...

68.250 ONTMOETINGEN

• Gemiddeld leert men

1/3 VAN DE KAMPEERDERS
IS MINIMA

13

nieuwe mensen kennen

•

89% vindt dat De Buurtcamping verschillende
groepen mensen verbindt

•

84%

geeft aan nieuwe vrienden of kennissen op
De Buurtcamping gemaakt te hebben

•

22%

van de mensen komt alleen

DE BUURTCAMPINGS WORDEN POSITIEF
BEOORDEELD...
• Gemiddeld rapportcijfer: 8,6
•

91%

•

89%
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heeft een vakantiegevoel op De Buurtcamping

van de ondervraagde bezoekers waardeert de
ontmoetingen op De Buurtcamping als positief

BIJLAGE 1

ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN VAN DE BUURTCAMPING
IN 35 STADSPARKEN IN 2019 - II
DE BUURTCAMPING IS VOOR IEDEREEN
•

28%

gaat buiten De Buurtcamping niet
op vakantie dit jaar

•

36%

kampeerders die geen betaald werk hebben

..... % VAN DE ONDERVRAAGDE BEZOEKERS IS
VAN MENING DAT:
• “In onze buurt leven groepen mensen langs elkaar heen”

68%

• “Op De Buurtcamping maakt iedereen makkelijk
contact met elkaar”

93%

• “De Buurtcamping verbindt verschillende
groepen mensen”

89%

• “Ik weet beter wat er te doen is in de buurt”

55%

DE BUURTCAMPING ZORGT VOOR EEN ACTIEVE BUURT
• Voor 53% heeft De Buurtcamping er aan bijgedragen dat ze actiever willen worden in de buurt

•

Bron: Kampeerders- en beheerdersenquete N=680
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62%

van de deelnemers wil volgende jaar (weer)
vrijwilliger worden op de Buurtcamping

BIJLAGE 2

PROGRAMMAOPZET DE BUURTCAMPUS 2020
1. Aftrap-bijeenkomst

Half februari 2020: samen luiden we het nieuwe campingseizoen in.
Ochtend. Start met alle eerstejaars campings: de beheerders krijgen alle
nodige informatie en worden door De Buurtcamping-tools heen geleid.
Ook financiën en fondsen werven komen kort aan bod.
Middag. Gezamenlijke lunch & aftrap met alle beheerders uit het
hele land. Workshops: Veiligheid en vergunningen, Placemaking,
Teambuilding, Werken met vrijwilligers & Hosselen in de buurt.

2. Op maat

Maart 2020. Trainingsdagen op maat/Werksessies/Masterclass of
webinars online (onderwerpen: droombezoeken & tekening, financiën,
projectplan maken, de begroting, fondsen werven, veiligheid)

3. Op maat

April 2020. Trainingsdagen op maat/Werksessies/Masterclass of
webinars online (onderwerpen: productie, promotie, programma,
vrijwilligers, veiligheid)

4. Klaar voor de start

Eind mei 2020: Voor de grote drukte losbarst, komen de
campingbeheerders samen. De experts uit het Centrale Team zijn
aanwezig voor coaching en advies. Workshops: hosselen in de buurt
deel 2, veiligheid deel 2, Teambuilding, koken door Ramon Brugman

5. Contact momenten

April/Mei/Juni 2020. Op de donderdagmiddag zijn we als CT telefonisch
beschikbaar voor vragen.

6. Reünie

September 2020: workshop impact & effectmeting. Verhalen ophalen
met Kika Booy. Feestelijke afsluiting.
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