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VOORWOORD EN SAMENVATTING

EEN KLEIN DORPJE
...IN DE GROTE STAD
Ruim 20 jaar woon ik nu in Amsterdam. Ik ben dol op de stad en ga er nooit meer weg. Toch mis ik vaak twee
dingen uit het Drentse dorpje waar ik ben opgegroeid: de natuur en het buurtgevoel. In 2012 waren we aan het
kamperen en realiseerde ik me dat op een camping deze twee dingen altijd aanwezig zijn. Je bent de hele dag
buiten en iedereen leeft er gemoedelijk samen, ongeacht achtergrond, inkomen of (geloofs)overtuiging. Met
die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit... Je groet elkaar, praat over
koetjes en kalfjes en helpt elkaar. Met tips voor een leuk uitje of door de pomp uit te lenen voor het luchtbed
raak je makkelijk aan de praat. Er ontstaan gemakkelijk nieuwe ontmoetingen en ervaringen.
Toen ik later in het park een bewoner uit de buurt zijn
tentje zag opzetten, als test voor de zomervakantie,
ontstond het idee van De Buurtcamping: drie dagen
lang je buurt beter leren kennen tijdens een ontspannen
vakantie in eigen park. Eind juni 2013 kregen we de
vergunning en kon de spreekwoordelijke eerste haring
de grond in. Daarna gingen we de buurt in om te vragen
met ons mee te denken en te helpen. En dat wilden ze.
Lokale ondernemers leenden of gaven ons de nodige
spullen. Van verf tot brood en van brandhout tot wcrollen. Met bewoners en organisaties kwamen we vaak
samen om plannen te smeden. Samen maakten we de
camping.
Drie dagen lang werd het Oosterpark een klein
gemoedelijk dorpje midden in de grote stad.
Bewoond door alle types die de stad rijk is. Van
yuppen tot daklozen, van Drenten tot Surinamers, van
muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen
tot senioren. Allemaal leefden ze er vol positieve
energie gezellig samen, ontmoette elkaar en hielp
elkaar. Vriendelijk en eenvoudig. Met ruim 100 tentjes
en zo’n 250 kampeerders en bezoekers was de eerste
Buurtcamping een feit. De laatste nacht, nog betoverd
door de parade rond het kampvuur, viel ik gelukkig
en dankbaar in slaap. En droomde dat over een paar
jaar we allemaal één weekend per jaar met onze
buren kamperen en echt samenleven. Vriendelijk en
eenvoudig.”

HET SNELST GROEIENDE EN MEEST INCLUSIEVE
MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEF VAN NEDERLAND
Inmiddels is De Buurtcamping het snelst groeiende
en meest inclusieve maatschappelijke initiatief van
Nederland. In 2019 waren er 35 Buurtcampings en
inspireerde en begeleidde Stichting De Buurtcamping
buurtbewoners door heel Nederland bij de organisatie
van hun eigen Buurtcamping. Via ons opleidingstraject
De BuurtCampus, online platform voor beheerders de
CampingGids, via toegang tot financieringsbronnen,
sponsordeals en met persoonlijke hulp en ondersteuning
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HÉT MOMENT OM DOOR TE GROEIEN
Het gaat goed met De Buurtcamping. Al jaren bereiken
we op een groeiend aantal campings onze doelstellingen
op het gebied van cohesie, armoedebestrijding en
activatie in de buurt. Maar we willen en kunnen
meer. Door corona konden vorig jaar helaas de 50
geplande Buurtcampings niet doorgaan. Dat is dubbel
zuur. Juist nu is er meer behoefte aan ontmoeting,
eenzaamheidsbestrijding én vakantie dan ooit.

van onze communitymanagers. Om zo veel mogelijk
mensen mee te laten genieten van de gemoedelijke
en diverse Buurtcampings hebben we een eigen
radiozender radio Komkomkommer, maken we samen
met kampeerders onze huis-aan-huiskrant De Pleerol en
willen we een TV-format ontwikkelen.

Daarom willen we vanaf 2021 niet alleen in aantallen
maar ook in activiteiten groeien. We gaan ons sterke
en betrokken netwerk van campingbeheerders en
vrijwilligers inzetten om als zogenaamde ‘Buurtmakers’
het hele jaar door vrolijke, laagdrempelige en
verbindende activiteiten in hun eigen buurt te
organiseren. In 2021 starten we met het overnemen
van de activiteiten van het Bankjescollectief. We dopen
hen om tot Buurtbankjes. De komende jaren ontwikkelen
en testen we gefaseerd andere nieuwe initiatieven voor
en door de buurt. Op deze manier werken we het hele
jaar door aan een actieve, verbonden buurt. Uit onze
gesprekken met buurtbewoners, campingbeheerders
en gemeenten blijkt dat daar veel draagvlak voor is.
Juist nu!

Roderik Schaepman

Initiatiefnemer De Buurtcamping

WAAROM LUKT ONS WEL WAT IN DE SAMENLEVING
NIET LUKT?
Het is een simpel, laagdrempelig, inclusief en vrolijk
concept. En wij zijn een ambitieuze, creatieve,
brutale, aan de voorkant kneuterig maar aan de
achterkant professionele organisatie met enorme
communicatiekracht en een groot landelijk netwerk van
actieve buurtbewoners. Het lukt ons daardoor om alle
soorten mensen samen te laten kamperen en zorgen
dat ze elkaar hier op een laagdrempelige manier leren
kennen. “De ideale samenleving in het klein” zoals
Parool ons noemde. Hiermee is De Buurtcamping een
belangrijk middel om groeiende tegenstellingen in de
buurt tegen te gaan, juist omdat zij niemand uitsluit,
en op een ongedwongen manier zorgt dat mensen uit
hun bubbel treden en elkaar ook vaker blijven zien.
Tijdens De Buurtcamping vieren mensen vakantie en
doen ze tegelijk sociale contacten op, leren nuttige
vaardigheden en krijgen toegang tot een buurtnetwerk
van organisaties en instellingen. En dat is in deze tijd
hard nodig want, versterkt door social media, groeien de
kloven in de samenleving, verhardt het debat en praten
we liever over elkaar dan met elkaar.
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Maarten Hupkes

Directeur De Buurtcamping

DE SAMENLEVING
IN 2021
Onze samenleving heeft zich in de afgelopen
decennia ontwikkeld van redelijk homogeen,
geordend en stabiel naar een samenleving met
een enorme variëteit en diversiteit. Ook zijn de
tegenstellingen tussen arm en rijk in Nederland
toegenomen en zijn er groeiende ‘kloven’ op het
gebied van opleidingsniveau, culturele achtergrond
en leeftijd.
Sinds vorig jaar hebben we als samenleving te maken
met corona. Het virus vormt op zichzelf een bedreiging
voor de volksgezondheid en versterkt daarnaast
ontwikkelingen die al langer spelen. Zo zorgt de
economische crisis waar we op afstevenen voor nog
meer armoede en inkomensongelijkheid. Veel experts
denken dan ook dat de trend van polarisatie in de
samenleving en in het debat door zal zetten. Mensen
leven in hun ‘eigen bubbel’ en hebben vooral contact
met bekenden en gelijkgestemden. Het wordt steeds
minder vanzelfsprekend om iemand uit een andere
leefwereld te ontmoeten. Tegelijk is er sprake van
groeiende digitalisering. Gebruik van social media
versterkt eenzaamheid en zorgt ervoor dat we meer
over elkaar praten dan met elkaar.
Door de corona maatregelen vinden spontane en
nieuwe ontmoetingen al helemaal nauwelijks meer
plaats. Door toenemende individualisering en
bezuinigingen stonden plekken waar mensen elkaar
laagdrempelig kunnen ontmoeten al langer onder
druk. Kerken lopen leeg, fysieke winkels verdwijnen
en buurthuizen en bibliotheken sluiten de deuren.
Door deze ontwikkelingen verliezen we oog voor de
ander en daarmee ook het gevoel van verbinding.
Dit zet spanning op de sociale cohesie in wijken en is

desastreus voor de samenleving op termijn.
Goed contact in de buurt is in tijden van corona nóg
belangrijker geworden. Je wereld wordt kleiner,
waardoor je juist mensen in de buurt nodig hebt voor
het sociale contact en het opbouwen van een netwerk
om elkaar te steunen en zorg voor elkaar te dragen1.
Meer onderling contact in de buurt leidt namelijk
ook tot meer hulp, vertrouwen én geluk2. En daarom
organiseren wij dus De Buurtcamping...
Sociaal Cultureel Planbureau 2014, Verschil in
Nederland, Sociaal en Cultureel Rapport’
2
Socioloog Beate Volker in het Parool, 17 mei 2020
1
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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 campingbeheerders 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
stichting 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.
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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!
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DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN
Er is geen andere organisatie of evenement waarbij het lukt om alle bubbels uit de samenleving samen
te smelten en ook daadwerkelijk ontmoetingen te creëren tussen deze bubbels. We geven mensen “een
vrolijk duwtje in de rug naar nieuwe ontmoetingen”. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede
voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een thuisgevoel in de buurt, samenwerkingen, vriendschappen en
relaties. Allemaal nieuwe verbindingen die de buurt versterken.

LEEUWARDEN

GRONINGEN

HAULERWIJK
DEN HELDER

WORMERLAND
HAARLEM (2)
LEIDEN
DEN HAAG (2)
ROTTERDAM

LELYSTAD

ZAANSTAD (5) ALMERE
AMSTERDAM (5) ALMERE HAVEN
BUSSUM
UTRECHT (6)
NIEUWEGEIN

ZWOLLE

APELDOORN
ARNHEM
DUIVEN
NIJMEGEN

DEN BOSCH

WAT IS ONZE KRACHT? WAAROM LUKT DIT ONS?
• Simpel en laagdrempelig
• Inclusief en divers
• Creatief en speels
• Het is een bewezen en getest concept
• Eigenaarschap in de buurt
• Ondersteuning centraal
• Relatief kleinschalig en flexibel
• Lerende en experimenterende netwerkorganisatie
• Vrolijk en kneuterig maar toch professioneel
• We maken daadwerkelijk impact!

TILBURG

Onze doelstellingen zijn uitgewerkt in een Theory of
Change en worden ieder jaar geëvalueerd (zie bijlage
Impactmeting). De belangrijkste doelen en resultaten
van De Buurtcamping worden op de volgende pagina’s
beschreven.

Campings in 2019
Nieuw in 2020

MAASTRICHT

AANTAL CAMPINGS
LANDELIJKE DEKKING EN IMPACT
In 2013 zijn we begonnen met één camping in het
Amsterdamse Oosterpark. In 2019 waren er al 35
campings en afgelopen zomer zouden er verspreid
over heel Nederland al 50 campings plaatsvinden. Door
corona konden deze helaas niet doorgaan. Het is ons
gelukt om op te schalen en de Buurtcamping over heel
Nederland uit te rollen door buurtbewoners zelf hun
eigen campings te laten organiseren.
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Gemiddeld zijn er 3-5 campingbeheerders en 40-50
vrijwilligers per camping. Het aantal kampeerders
ligt tussen de 50 en 350 per camping met een
gemiddelde van 150. Per camping wordt
samengewerkt met zo’n 50 lokale organisaties.
Ondanks de landelijke opschaling behouden we de
kwaliteit en blijven de lokale resultaten gelijk!
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DOELSTELLING 1. ONTMOETING
SOCIALE COHESIE VERSTERKEN DOOR DUURZAME ONTMOETINGEN TE CREËREN
Uitgangspunt van De Buurtcamping is dat op een camping iedereen gelijk is en er makkelijk ontmoetingen ontstaan.
Een eerste stap in de richting van het bereiken van een hechtere buurt - de belangrijkste doelstelling van De
Buurtcamping - is het bieden van mogelijkheden om ‘de ander’ te ontmoeten. Doordat het ontmoetingen zijn met
mensen ‘dichtbij’ en mensen elkaar blijven tegenkomen of afspreken, zorgt dit voor een groter sociaal netwerk.
RESULTATEN

Kampeerders geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,6. Ze ontmoeten gemiddeld 13 nieuwe
mensen. Meer dan 80% geeft aan dat het gaat om mensen die ze normaal niet zo snel zouden
ontmoeten. Bovendien ziet ruim 80% elkaar nog wel eens na afloop van de buurtcamping.
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. “Nog meer voor en door de Buurt.”

DOELSTELLING 2. ARMOEDEBESTRIJDING
DOOR EEN VAKANTIE TE BIEDEN AAN MENSEN DIE NORMAAL NIET OP VAKANTIE KUNNEN
De Buurtcamping wil iedereen de mogelijkheid bieden op vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit
aan buurtbewoners. ⅓ van de plekken is gereserveerd voor minima, ⅓ voor vrijwilligers. Zij kamperen gratis of tegen
een laag tarief. ⅓ is voor ‘betalende kampeerders. Er kan geen binding ontstaan tussen alle lagen van de bevolking,
wanneer bepaalde groepen, zoals minima, door economische omstandigheden niet mee kunnen doen. Het bieden
van een leuke vakantie ‘voor iedereen’ is dus zowel een belangrijke doelstelling van de Buurtcamping op zichzelf, als
een voorwaarde voor het versterken de sociale cohesie.
RESULTATEN

Ongeveer 1 op de 5 mensen komt alleen. Bijna 1/3 gaat buiten De Buurtcamping niet op
vakantie. 36% VAN DE kampeerders heEFT geen betaald werk.
Patricia kan dankzij De Buurtcamping
Agathepark toch op vakantie. ‘Wij
kunnen zelf niet op vakantie vanwege
financiële redenen, dus dat wij hier
voor een klein prijsje kunnen zijn is
echt fantastisch. We zitten dichtbij
huis, maar zo voelt dat helemaal niet!
We hebben echt het idee dat we op
vakantie zijn en kunnen alle zorgen
even helemaal vergeten!”
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DOELSTELLING 3. ACTIVATIE EN EMPOWERMENT
BUURTBEWONERS EN BEHEERDERS ACTIVEREN EN ONTWIKKELEN ZODAT ZE ZELF HUN BUURT KUNNEN
VERBETEREN
Buurtbewoners en beheerders krijgen de kans om ervaring, netwerk en zelfvertrouwen op te bouwen door zich in
te zetten als beheerder of vrijwilliger voor De Buurtcamping. Zij doen contacten en vaardigheden op die zij ook na
De Buurtcamping kunnen gebruiken. Door het opzetten van de camping, het doorlopen van het opleidingstraject
De BuurtCampus en het organiseren van activiteiten werken bewoners actief samen - onderling en met lokale
organisaties - en en worden ze aangesproken op hun eigen kracht.
RESULTATEN

Voor 63% heeft De Buurtcamping er aan bijgedragen dat ze actiever willen worden in de buurt.
Uit een nameting blijkt dat meer dan 45% zich daadwerkelijk actiever is gaan inzetten in de
buurt door De Buurtcamping. Voor 37,2% van de respondenten heeft De Buurtcamping zelfs
(vrijwilligers)werk opgeleverd5.

Ingrid, beheerder, Groningen, was thuiszittende moeder
zonder werk en door De Buurtcamping is er niet een kleine
maar hele grote bal gaan rollen. Haar netwerk is door
De Buurtcamping enorm vergroot. Mensen zagen tijdens
het opzetten van De Buurtcamping haar talenten. Ze werd
gevraagd voor werk en opdrachten in plaats van dat ze
ernaar op zoek moest gaan. Ingrid doet een pilot
vanuit de Gemeente Groningen en ze is buddy coach van
kansarme gezinnen.

Daarnaast dient De Buurtcamping nog veel meer doelen, zoals het tegengaan van eenzaamheid, integratie,
bevorderen van spel & beweging, de lokale economie, natuurbeleving en duurzaamheid.
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ORGANISATIE

De Buurtcamping is een landelijke stichting zonder winstoogmerk met een ANBI status. De stichting
staat onder toezicht van een bestuur. Sinds 2020 is De Buurtcamping lid van Social Enterprise en zijn we
toegelaten tot de ‘Code Sociale Ondernemingen’. We zijn een maatschappelijke franchise die werkt aan
de hand van Placemaking, een filosofie en methode die bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties betrekt bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Gebruikers van de openbare ruimte worden
gezien als experts met waardevolle kennis en kwaliteiten die kunnen worden ingezet om plekken te
verbeteren.
LOKALE STICHTINGEN
Om het eigenaarschap in de buurt te waarborgen,
hebben bijna alle Buurtcampings sinds 2017 een
eigen lokale stichting of wordt er een Buurtcamping
georganiseerd als een van de activiteiten van een
reeds bestaande lokale stichting. Met deze lokale
stichtingen hebben we een franchiserelatie en
in een licentieovereenkomst verklaren zij zich te
houden aan en te werken volgens onze richtlijnen en
principes. Hiervoor dragen de lokale campings een
licentievergoeding af aan de landelijke stichting.

HET CENTRALE TEAM
• Directeur
• Operationeel Manager
• Projectleider en uitvoerend producent
• Marketing & communicatie medewerker
• Fondsen en partnerships
• Financieel medewerker
• Visie- en strategiebewaking
• Adviseur (ad-interim)
• Stagiaires
Een deel van deze medewerkers is in loondienst en een
deel werkt op zzp-basis. We volgen de CAO zorg
en welzijn.
In maart 2021 is Maarten Hupkes aangetreden als
algemeen directeur van Stichting De Buurtcamping.
Zijn doel is om de komende jaren de organisatie
verder te professionaliseren, de missie en visie van
de organisatie te bewaken en bestaande en nieuwe
projecten succesvol te ontplooien. Ondanks het
aantreden van Maarten blijven oprichters Roderik
Schaepman en Katusha Sol betrokken bij De
Buurtcamping. Onder andere op het gebied van
strategieontwikkeling, onderzoek en communicatie.

DE BUURTCAMPUS EN CAMPINGGIDS
De BuurtCampus is het door onszelf ontwikkelde
leertraject waarin we buurtbewoners opleiden tot
campingbeheerder en hen uitrusten met nieuwe tools
en vaardigheden die hen helpen hij de organisatie
van hun eigen camping. Hiermee ontplooien zij hun
talent als sociaal ondernemer op lokaal niveau. De
BuurtCampus bestaat uit zes bijeenkomsten met
workshops op het gebied financiën, placemaking,
productie, promotie, fondsaanvragen en veiligheid.
Daarnaast is er gelegenheid om samen te werken aan
bijvoorbeeld het projectplan of een fondsaanvraag
en ruimte voor individuele coaching. Praktijkervaring,
samenwerking met en impact op de lokale
gemeenschap staan centraal.
Daarnaast hebben we voor alle beheerders een
digitale CampingGids ontwikkeld waarin elke
stap van de organisatie wordt uitgelegd en waar
voorbeelddocumenten te vinden zijn. Ook stimuleren
we beheerders om van elkaar te leren d.m.v. (digitale)
ontmoetingsplekken zoals Workplace, Zoommeetings
en bijeenkomsten.
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Het Buurtcampinggevoel
kan je alleen maar op
De Buurtcamping zelf
ervaren. Met mijn tvprogramma hoop ik andere
Nederlanders te inspireren
De Buurtcamping ook naar
hun buurt te halen.

RAMON BRUGMAN, TV-KOK EN
AMBASSADEUR VAN DE BUURTCAMPING

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

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.

Ik heb me thuis
gevoeld in de buurt en
ik zie dat ik onderdeel
ben van een prachtige
wijk.

GERDINE, BEHEERDER

JOY, KAMPEERDER

HÉT MOMENT OM DOOR TE GROEIEN
We hebben de afgelopen jaren heel veel bereikt en daar zijn we trots op. Maar we willen én kunnen meer.
Deze tijd vraagt om een nieuwe visie en ambitie om de samenleving met elkaar te verbinden. En door
corona is de urgentie en behoefte aan ontmoeting en verbinding alleen maar groter geworden. Kijkend
naar de huidige (internationale) ontwikkelingen zijn we bang dat deze visie niet zo uit de media of politiek
zal komen. Wij denken dat deze verbinding uit de mensen zelf moet én kan komen, maar dat ze daar wel
een duwtje in de rug bij nodig hebben...
MEER BUURTCAMPINGS
We blijven uiteraard doen waar we goed in zijn:
Buurtcampings organiseren. Dit is onze oorsprong,
ons ‘vlaggenschip’. Deze succesformule gaan we
onverminderd verder uitrollen over heel Nederland.
We verwachten de komende jaren te groeien van 50
campings in 2021 naar 75 campings in 2023. Deze groei
gaan we realiseren door te focussen op de steden
binnen de G50, de 50 grootste steden van Nederland,
waar we nog geen Buurtcamping hebben. Ook breiden
we uit naar andere wijken in steden waar we al actief
zijn.

De afgelopen periode zij we daarom op zoek gegaan
naar antwoord op de vraag: Hoe kunnen we de komende
jaren nog meer impact maken en tegelijk onze organisatie
toekomstbestendiger maken? We hebben hiervoor
gesprekken gevoerd met fondsen, gemeenten, externe
deskundigen en andere organisaties. Ook hebben we
onderzoek gedaan onder de beheerders van de lokale
campings en hebben we verschillende werksessies met
de medewerkers en bestuursleden van de stichting
georganiseerd. Uit deze gesprekken is onder andere
onze positionering - de plek waar we op basis van onze
kracht het meeste impact kunnen maken - gekomen:

Buurtbewoners zelf in staat stellen
om op laagdrempelige en vrolijke
wijze hun buurt te versterken.

WAT ALS ER IN DE ZOMER VAN 2021 NOG
STEEDS CORONA IS?
Goede vraag… In 2020 mochten we bijna
geen campings organiseren omdat we
vergunningplichtig zijn en gemeenten
terecht elk risico wilden vermijden.
We hebben toen gekeken wat er nog
wel mogelijk was en in korte tijd De
Thuisblijfvakantie opgezet: door het hele
land werden activiteiten georganiseerd
gericht op drie belangrijke
Buurtcamping pijlers: Nieuwe
ontmoetingen, Armoedebestrijding en
Eenzaamheidsbestrijding. Voor 2021
hebben we samen met gemeenten en de
evenementenbranche een protocol en
routekaart ontwikkeld (zie bijlage) waarbinnen we rekening houdend met de richtlijnen
van het RIVM binnen elk denkbaar scenario
het maximaal aantal ontmoetingen gaan
creëren.

Op basis van deze gesprekken en positionering hebben
we een strategie uitgestippeld waarmee we de komende
jaren nog meer impact gaan maken.
PROJECTPLAN 2021 - 2023 // 15

VERBINDING HET HELE JAAR DOOR
De Buurtcamping heeft landelijke bekendheid en een
groot, sterk en gemotiveerd netwerk van honderden
actieve beheerders en duizenden vrijwilligers die
we inspireren, activeren, begeleiden en met elkaar
in contact brengen. Dit netwerk is ons goud. Tot
nu toe hielpen we hen alleen bij de organisatie van
Buurtcampings. De komende jaren willen we hen helpen
om naast Buurtcampings het hele jaar door vrolijke,
laagdrempelige en verbindende buurtactiviteiten te
organiseren. Onze strategie voor de komende jaren is
eigenlijk heel simpel. Wat we nu een weekend per jaar
doen, blijven we doen maar dan het hele jaar door. We
blijven dus trouw aan onze waarom (missie en visie)
en onze hoe (kernwaarden en krachten) maar gaan
investeren in het wat (onze activiteiten) door gefaseerd
én getest ons portfolio uit te breiden.
BEHOEFTE EN DRAAGVLAK
Dit gaan we uiteraard niet doen zonder dat we hebben
onderzocht of hier behoefte naar en draagvlak voor
is. De behoefte en bereidheid onder beheerders om
naast campings ook andere activiteiten te organiseren
is groot. Dit blijkt niet alleen uit onze gesprekken met
hen maar ook uit de 95 alternatieve activiteiten die zijn
georganiseerd tijdens de i.v.m. corona georganiseerde
Thuisblijfvakantie van 2020. Uit onze evaluatie blijkt
ook dat 80% van de buurtbewoners wil deelnemen aan
meerdere activiteiten gedurende het hele jaar. En in
onze gesprekken met verschillende gemeenten komt
ook regelmatig de vraag om meerdere activiteiten naar
voren: “Meer activiteiten zorgt voor meer draagvlak bij
de gemeente en meer verbinding in de wijk. De kracht
van De Buurtcamping zit hem in de speelsheid en de
kracht om dingen voor elkaar te krijgen.”

Hoe gaan we ons activiteitenportfolio uitbreiden?
OVERNAME BANKJESCOLLECTIEF
Naast De Buurtcamping zijn er natuurlijk veel andere
mooie initiatieven die ook bijdragen aan een sterkere
en socialere buurt. Allemaal hebben we dezelfde
uitdagingen, problemen en groeipijnen. Om te blijven
bestaan moeten we allemaal door dezelfde fasen.
Helaas lukt het veel niet om voorbij de zogenaamde
pioniersfase te komen. Één van deze organisaties is het
BankjesCollectief. BankjesCollectief draagt bewezen
bij aan nieuwe duurzame ontmoetingen in de buurt.
BankjesCollectief is ‘het grootste openluchtcafé
van de wereld’. Het concept van BankjesCollectief is
simpel en krachtig. Buurtbewoners en organisaties
worden uitgenodigd op BankjesDagen hun stoep te
transformeren tot openbaar huiskamercafé. Hiermee
worden drempelloze ontmoetingsplekken gecreëerd
waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen
komen.
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PILOTS MET NIEUWE INITIATIEVEN
Naast de overname van BankjesCollectief gaan we
de komende jaren gefaseerd nieuwe initiatieven
ontwikkelen die net als de Buurtcamping simpel,
laagdrempelig, inclusief, speels en flexibel zijn. Er zijn
al een aantal ideeën voor nieuwe initiatieven positief
getest bij bewoners, beheerders en gemeenten.
Indien lokaal succesvol getest, rollen we het initiatief

BEWEZEN CONCEPT
Vanaf 2015 zijn er ruim 1.500 bankjes gerealiseerd.
Het is een succesvol concept om de sociale banden
op buurtniveau te versterken. Per bankje leert men
gemiddeld 5 nieuwe mensen kennen, waarvan 64% nog
vervolg krijgt. Ruim 70% leert zijn buurt beter kennen.
Bovendien zorgt het neerzetten en openstellen van
een bankje ervoor dat de straat een persoonlijk en
uitnodigend karakter krijgt. BankjesCollectief heeft een
bereik van 1.000 vrijwilligers en een online community
van 5.000+.
De initiatiefnemers van BankjesCollectief vinden het
belangrijk dat hun concept wordt voortgezet door een
geschikte partij die hun belangrijkste principes
in acht neemt en gericht is op impact maken. We
hebben een akkoord overname van hun activiteiten in
2021 onder voorbehoud van financiering. We gaan de
netwerken van Bankjescollectief én de Buurtcamping
inzetten om de bankjes te organiseren tijdens drie
landelijke Bankjesdagen. Deze activiteit past erg goed
bij de visie en kernwaarden van De Buurtcamping
en versterkt het voor- en natraject van de camping.
BankjesCollectief stelt voor deze overname een
financiële vergoeding ter beschikking en in de eerste
fase blijven de initiatiefnemers betrokken om de
overname in goede banen te leiden.

het jaar daarna uit en doen we weer één of twee pilots
voor een nieuw initiatief zodat we de komende
jaren gefaseerd ons portfolio kunnen uitbreiden.
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NIEUW MERK: DE BUURT
Sinds de allereerste camping hebben we geïnvesteerd in een herkenbare, eigen en toegankelijke huisstijl,
simpele eenduidige boodschap en een breed scala aan online en offline communicatiemiddelen. Alleen zo
kunnen we daadwerkelijk iedereen bereiken.
Een uitbreiding van de portfolio van activiteiten vraagt wel om een andere merkstrategie. We zijn inmiddels gestart
met de verkenning van de mogelijkheden waarbij onder andere gekeken wordt of we een nieuw overkoepelend
merk “De Buurt” kunnen lanceren. Dit merk is een logischere afzender om niet alleen campings maar ook andere
vrolijke, laagdrempelige en verbindende activiteiten te organiseren.

T
P
E
C
N
CO

T
P
E
C
N
CO
PROJECTPLAN 2021 - 2023 // 18

DOELGROEPEN
Het maakt niet uit hoe oud je bent, welke kleur je hebt, of je wel of niet werkt, wat je wel of niet gelooft, we
zijn allemaal buren en hebben allemaal behoefte aan contact. Onderstaand model geeft versimpeld onze drie
primaire doelgroepen en bijbehorende communicatiekanalen weer.

BUURTBEWONERS
Campagne
met Melkunie

BUURTVRIJWILLIGERS

Krant
De Pleerol

BUURTMAKERS
Community
Managers

Bijeenkomsten

Vakantieboek

Handboek

TV Format

Campus

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

Radio
Komkomkommer

Workplace

Facebook/
Instagram

Gids

Website
Ambassadeurs

BUURTMAKERS
De huidige Campingbeheerders. Het netwerk van actieve en betrokken buurtbewoners die
zelf hun buurt willen versterken.

BUURTVRIJWILLIGERS
Bij elke camping zijn 40-50 vrijwilligers betrokken. Afgelopen jaren zijn er met hulp van
het centrale team door de lokale BuurtMakers al duizenden buurtbewoners geworven en
begeleid.

DE BUREN, DE COMMUNITY VAN BUURTBEWONERS
Deze groep bestaat voor een groot deel uit ‘lastig te bereiken’ doelgroepen, zoals minima,
eenzamen, mensen met een migratieachtergrond. De BuurtMakers zoeken hen op en spreken
deze mensen aan bij school, de Voedselbank, moskeeën of buurthuizen en weten hun
vertrouwen te winnen.
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VAN PASSIEVE BUURTBEWONERS
NAAR ACTIEVE BUURTMAKERS
We zijn allemaal buren maar we zijn
(nog) niet allemaal BuurtMakers.
De afgelopenjaren hebben we gezien
dat we met De Buurtcamping een eigen
‘maatschappelijke carrièreladder’ hebben
gecreëerd waar mensen (ook vanuit
een achterstandssituatie) starten als
kampeerder, het jaar daarop vrijwilliger
worden, een jaar later campingbeheerder
worden om uiteindelijk zelfs zelfstandig
maatschappelijk ondernemer te worden.

Hij of zij wordt (semi-)
professioneel BuurtMaker
De activiteit wordt
landelijk uitgerold
Voert samen met
De Buurt een pilot uit
Verzint zelf een idee voor
een nieuwe activiteit
Organiseert een
Buurtcamping

ONZE MAATSCHAPPELIJKE
CARRIÈRELADDER
Met de uitbreiding van onze activiteitenportfolio en CRM-systeem gaan we
de komende jaren deze ladder verder
uitbreiden, optimaliseren en onze off–
en online communicatie hierop inrichten.
Zodat we nog meer mensen kunnen
begeleiden van passieve buurt
bewoner naar actieve BuurtMaker!

Volgt de BuurtCampus en
krijgt een diploma
Opent een eigen Buurtbankje
en wordt BuurtMaker

8

Gaat kamperen bij
De Buurtcamping

7

Deelt zijn of haar
ervaring op social media

6

Bezoekt een
Buurtbankje

5

Schrijft zich in voor de
nieuwsbrief van De Buurt

4

Deelt iets in een
whatsappgroep

3

Liket een post van
De Buurt op social media
Iemand hoort van een
buurvrouw over De Buurt

2
1
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10
9

Wordt vrijwilliger bij De
Buurtmarkt en voert
promotie bij de Voedselbank

11

14
13

12

15

ONZE MEDIAMIX

In 2017 kende al een kwart van Nederland De Buurtcamping terwijl er maar in 2% van de gemeenten een
Buurtcamping was (Mindshare 2017) en deze bekendheid blijft groeien.
FREE PUBLICITY
Ieder jaar halen we meer dan 2 miljoen euro aan
mediawaarde. Zo hadden we in 2019 bijna 150
persuitingen, waaronder veel landelijke tv, radio,
dagbladen en ontzettend veel regionale publiciteit.

EIGEN MEDIA
Naast free publicity hebben we een groot bereik met
onze eigen communicatiemiddelen. Via onze site,
social media en nieuwsbrief delen we nieuws en goede
voorbeelden. Ieder jaar geven we eigen publicaties
uit zoals de huis-aan-huiskrant de Pleerol of het
Thuisblijfvakantieboek en maken we drie dagen live
radio via Radio Komkomkommer.

Met Radio Komkomkommer vergroten we het bereik van
De Buurtcamping terwijl de camping zelf kleinschalig
blijft. En doen we aan talentontwikkeling! Het is een
belangrijke verbindende en sfeerverhogende factor.
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BUURTKRANT DE PLEEROL
ONTWIKKELING NIEUWE MEDIA
Deze eigen media en zichtbaarheid gaan we de
komende jaren uitbreiden. Zo zijn er gesprekken met
de KRO/NCRV en SBS6 om een TV-programma te maken
over De Buurtcamping. Ook zijn de makers van Radio
Komkomkommer bezig met een nieuwe Buurtcamping
podcast.

Ook met onze eigen Buurtkrant De Pleerol vergroten
we het bereik van De Buurtcamping en doen we aan
talentontwikkeling! Hij wordt samen met de kampeerders
gemaakt en huis aan huis verspreid in de buurt.

Daarnaast hebben we met de MelkUnie
overeenstemming bereikt over een grote campagne
op hun melkpakken in het voorjaar van 2021. We
komen met De Buurtcamping vanaf maart op 2,5
miljoen pakken, waaronder volle melk, vanillevla
en rum-rozijnenvla. Hier doen we een oproep voor
beheerders en vrijwilligers om (te helpen) een camping
te organiseren. Na de eerste ronde volgt een evaluatie
en daarna volgt mogelijk nog een ronde.
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Beste lezer,
Drie dagen lang wordt het park om de hoek een klein
dorpje midden in de grote stad. Bewoond door alle
types die de stad rijk is: jong en oud, arm en rijk, alleen
of met 6 kinderen en met en zónder dak boven het
hoofd. ‘De ideale samenleving’ zoals het Parool ons ooit
noemde. Op de camping is iedereen gelijk en ontstaan
gemakkelijk ontmoetingen. Want met die pleerol onder
de arm zien we er allemaal even knullig uit…
Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, tolerantie,
goede voorbeelden, zelfvertrouwen, een thuisgevoel in
de buurt, samenwerkingen, vriendschappen, relaties en
verbintenissen. En een verbintenis met elkaar aangaan
in onze stad is hard nodig, aldus burgemeester Halsema.
Foto: De Buurtcamping
Per Amsterdamse camping komen er gemiddeld 240
buurtbewoners drie dagen kamperen en ontvangen we
vele dagbezoekers. Iedereen is welkom en we streven
naar een goede afspiegeling van de buurt. Kampeerders
komen in alle soorten, kleuren en maten. Van 0 tot 80
jaar. Alleenstaanden (ca. 20%), kinderen (ca. 30%),
gezinnen, jongeren, ouderen en op elke camping zijn
wel een paar mensen met een handicap. Zo hopen wij
ons steentje bij te dragen aan een inclusief Amsterdam.
Enige voorwaarde is dat je ook echt uit de buurt komt.

In dit projectplan lees je over onze resultaten,
doelstellingen, organisatie en plannen voor 2020. Hier
in Amsterdam, waar De Buurtcamping geboren is, gaan
we graag verder en breiden we waar mogelijk uit. Veel
leesplezier, en
Mariska van Zanten
Regiobeheerder Amsterdam
Foto: Mariska van Zanten

Op elke camping worden door vrijwilligers of
organisaties uit de buurt allerlei activiteiten
georganiseerd op het gebied van cultuur, natuur, sport
en ontspanning.
Bijzonder is ook dat kennisoverdracht is gewaarborgd.
Ervaren dragen kennis en ervaring over aan nieuwe
beheerders en met behulp van de Buurtcampus en de
campinggids kunnen nieuwe beheerders verder gaan
met wat er de afgelopen jaren al is bereikt.
Na 7 jaar De Buurtcamping hebben we veel bereikt
om trots op te kunnen zijn. In 2019 kampeerden weer
bijna 1200 mensen in Amsterdam, die elk gemiddeld
12 nieuwe mensen hebben leren kennen. Deze
ontmoetingen zijn een waardevol resultaat. Door heel
Nederland werden er 35 campings georganiseerd met
bijna 5250 kampeerders. De Buurtcamping draagt
bij aan de ambities van de gemeente Amsterdam:
kansengelijkheid, een fijne leefbare buurt, open &
tolerante stad en een gezonde en duurzame stad (mei
2018, Coalitieakkoord Gemeente Amsterdam).
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