
De 
maatschappelijke 

onderneming



Organisatie

� Stichting 
� B.V. Buurtsupport
� Stichting Ons Wereldhuuske
� Stichting IPE
� ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)



Organisatiedoel

� Sociale activering van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt.
– Werk als middel, niet als doel.



� Kleine, flexibele organisatie, korte lijnen
– Lage kosten, 21 fte ruim 300 deelnemers.
– Buurtsupport zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

� Aanwezig in de haarvaten van de gemeente
– Laagdrempelig en toegankelijk voor bewoners en 

deelnemers.
– Decentraal georganiseerd, 13 werkgebieden met grote 

autonomie. Werkrelatie met de EOP’s

� Maximale netwerkkennis
– GAK-fonds, Oranje- fonds, De Toegang, GGZ, De Trans, 

De Noorderbrug, Promenscare, Leger des Heils, Emco

Kenmerken Buurtsupport



VPB en Buurtsupport

� Gevestigd op bedrijventerrein en lid VPB
� VPB: ruimtelijke en economische verbetering 

van bedrijventerreinen in Emmen
� Buurtsupport: werk aan een schone en leefbare 

omgeving als middel tot sociale activering
� Samenwerkingsbasis: inzet werkwijze 

Buurtsupport in verbetering onderhoud 
bedrijventerreinen, aanvullende werkzaamheden 
voor bedrijven en vormen van jobcarving



Pilot Sociale Wijk- en 
Gebiedseconomie

� Ondersteuning Instituut GAK en Radar 
Advies

� Welke vernieuwende coalities en werkwijzen 
zijn er denkbaar om in Zuidoost Drenthe 
werk te creëren

� Drie pilots:
– Schoon, heel en veilig (op bedrijventerreinen)
– Zorg en welzijn (woonhulpen)
– Recreatie (horeca bij toeristische knooppunten)



Schoon, duurzaam en veilig

� Coalitie VPB, AREA en Buurtsupport
� Hoofddoel:

– Bedrijventerrein Bargermeer upgraden voor 
schoon, duurzaam en veilig (bovenop het huidige 
schoonmaakniveau)

– Onderhouden terreinen, (leegstaande) panden en 
omliggend groen

– Verwijderen zwerfafval als start



Wat nog meer

� Mutatie en frictieleegstand van panden
� Beheer bij alternatieve invulling panden (bijv. 

bedrijfsverzamelgebouwen)
� Mogelijke samenwerking met lokale zzp-ers
� Mobiliseren onbenut potentieel (mensen en 

werk) – o.a. jobcarving
� Uitbreiding van collectieve afspraken naar 

individuele opdrachten voor bedrijven



Wenkend perspectief

� Mogelijkheid voor Social return, MVO en
quotering

� Komst Participatiewet – veel veranderingen
� Nog geen wettelijke quoteringsregeling
� Wel afspraak dat bedrijfsleven hun best gaan 

doen en 11.000 extra banen gaat creëren 
voor de doelgroep



Korte termijn

� Start kwartiermaker(s)
� Aansturing door VPB
� 0-meting onderhoudsniveau panden en 

openbare ruimte
� Opstellen concreet actieplan met 

samenwerkingspartners
� Beginnen met een werkploeg na de zomer



Buurtsupport

Onderneemt met hart voor mensen. 
Neem daarom ook Buurtsupport 

in uw hart!


