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Voorwoord 
De Corona-crisis maakt veel positieve kracht los. Nieuwe vormen van ontmoeting en gemeenschap 
zien momenteel het daglicht. De creativiteit van buurtbewoners die elkaar helpen en vinden, is 
inspirerend. In het héle land zijn razendsnel nieuwe activiteiten en initiatieven op poten gezet. Velen 
vragen zich af hoe we daarvan gebruik kunnen blijven maken; blijft het bestaan tijdens de self-
lockdown en zijn daarna mensen aanspreekbaar om verder te gaan?  Daaraan gaat vooraf de vraag 
wat mooie voorbeelden zijn van diensten die bewoners aan elkaar leveren. Goed is om daarvan een 
bloemlezing te maken. Die volgt hierna. 
 
Vooraf graag een woord van dank aan de vele mensen die informatie hebben aangeleverd voor deze 
bloemlezing. Deze is van en voor iedereen, en verspreid de tekst daarom vooral. Geef wél aan dat dit 
nog work in progress is, er volgen nieuwe versies. Let op bij hoofdstuk 3 over noodhulp: wij hebben 
geprobeerd overal en zeker daar adequaat te informeren, maar ga bij informatie over deze hulp naar 
de bron en probeer daar bij de meest actuele informatie te komen. 
 
Veel leesplezier, 
 
Medewerkers en bestuur van NLZVE 
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1. Inleiding  

(Momenteel beperken we ons tot waarnemen. Op 8 april houden we een eerste interpretatiesessie. 
Daarna is mogelijk een Inleiding te schrijven.) 
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2. Casus 
 

2.1. Voorbeelden van burendiensten 
 

2.1.1. Fysiek 
 

2.1.1.1. SING-A-LONG van Stadsdorp Beter een goede buurt 
(Aalsmeerwegbuurt)  

 
Binnentuinoptredens tot nu toe op zaterdagmiddag 21 en 28 maart, 5 april  

 We zijn niet alleen door de muren van onze appartementen met elkaar verbonden, maar ook door 
het persoonlijke contact dat wij met elkaar hebben. In deze pittige tijden, brengen we graag wat 
gezelligheid en verbondenheid. Om exact 16.00 uur kan iedereen genieten van het 
binnentuinoptreden op het dak van het pand in de binnentuinen.   

Via livestream gevolgd door bijna 3500 mensen: www.facebook.com/betereengoedebuurt  

Programma: Zaterdag 21 maart 2020  

• Somebody to love  
• Angels  
• Feeling good   
• Stand by me [sing-a-long]  
• Ik kan het niet alleen [sing-a-long]  
• Samen zijn [sing-a-long]  
• A sky full of stars 

 
2.1.1.2. Schiedam, coronacommunicatie 

24/7 bezig met coronacommunicatie, in achterstandswijk met inwoners van tientallen 
nationaliteiten en waar zo’n 80% van de bewoners beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Er 
moet flink aan getrokken worden om iedereen van informatie op maat te voorzien en om vraag en 
aanbod van praktische hulp aan elkaar te verbinden. Dat doen we met een netwerkteam van 
bewoners, de wijkregisseur en professionals van verschillende welzijnsorganisaties. Vragen komen 
centraal binnen en er wordt vervolgens gekeken of hierin kan worden voorzien door goede buren of 
dat moet worden opgeschaald. Op papier werkt het perfect, in de praktijk uiteraard met vallen en 
opstaan. Kortom, we zijn aan het proberen een ‘goed voorbeeld’ te worden.  

Een voorzichtige conclusie op basis van de huidige gang van zaken: bewoners kunnen vele, vele 
malen slagvaardiger, pro-actiever en pragmatischer handelen dan de professionals en de gemeente. 
Wij hebben een fantastische wijkregisseur die bewoners heel veel ruimte geeft en haar eigen 
organisatie en de professionals op sleeptouw neemt. Men ziet nu echt de kracht van de wijk en de 
noodzaak van aansluiting zoeken bij wat de bewoners zelf initiëren. Wordt vervolgd …  

Meer informatie komt nog via Jeannette Nieuwenhuizen 

http://www.facebook.com/betereengoedebuurt
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2.1.1.3. Helpende Handjes, Wijk bij Duurstede 

www.facebook.com/groups/handjehelpen  

  

 

2.1.1.4.  De nieuwe Jutter  

De gebruikers van De nieuwe Jutter tonen grote veerkracht in het opvangen van Corona: nieuw 
digitaal hulpnetwerk ontstaan die dagelijks of wekelijks contacten onderhoudt met de mensen die 
normaal voor hun dagbesteding, dagbegeleiding, buurtlunch of avondeten in De nieuwe Jutter 

http://www.facebook.com/groups/handjehelpen
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komen (telefonisch contact, beeldcontact, boodschappen, tulpenrondbrengactie, digitaal 
koffiedrinken, paasontbijt wordt straks voor ze geregeld en bezorgd enz.).  En ook veerkracht in de 
zin van onderhouden van persoonlijke relaties met diverse gebruikers en het oppakken van klussen 
die waren blijven liggen door een aantal vrijwilligers en een groot deel van de  beheergroepleden  en 
bestuursleden. Klussen als: vernieuwen website (moest ook want was recent gehacked)  grote 
schoonmaak/opruimactie, communicatie met de buurt een boost geven enz. 

 

2.1.1.5. Bunnik 

Yvon Hoogendijk ,bestuurder van Omzien organiseert de volgende zaken in de kernen Bunnik en 
Odijk:   

Voor de kinderen in Bunnik van 6-12 jaar heb ik namens Open Monumentendag een Lego wedstrijd 
georganiseerd. Meer info zie: https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/overig/331204/lego--
bouwwedstrijd-bunnik-begonnen-bouw-je-eigen-monument-693134  

Gemeente Tiel heeft het initiatief opgepikt en gaat het ook organiseren.  

Ik probeer een podcast te starten met het voorlezen van een kinderboek voor mijn vrienden, die 
kleine kinderen hebben. Hoeven zij dat zelf niet te doen.  

Het ontmoetingscentrum in Bunnik gaat nu naar de mensen toe. Mijn schoonmoeder krijgt twee 
keer in de week bezoek. Dat is voor ons erg fijn.   

2.1.1.6. Blog LSA Bewoners 
 

 
Op de site van LSA Bewoners kun je in een inspirerend blog alles lezen over onder andere 
burenhulp in Gasselternijveen, Diemen en Leiden. 
 

 
2.1.1.7. Gemeente Opmeer Helpt Elkaar 

 
Vrijwilligers gezocht: “Gemeente Opmeer helpt elkaar”! 
 
Beste vrijwilligers, 
en alle anderen die graag de handen uit de mouwen steken! 
Het zijn bizarre tijden waar we mee te maken hebben! Ik heb al heel veel mensen horen zeggen dat 
ze ‘dit nog nooit meegemaakt hebben’! Het maakt ons allemaal onzeker en we voelen ons 
kwetsbaar. 
Toch zijn er ook in deze periode heel veel mensen die graag iets willen doen voor een ander. U als 
vrijwilliger bij De Schakel, de Lindehof of waar dan ook binnen de gemeente Opmeer, bent altijd al 
actief voor anderen bezig. Ook nu willen wij een beroep op u doen waar mogelijk en noodzakelijk. 
De komende dagen wordt geïnventariseerd wie behoefte heeft aan hulp en aan wat voor hulp. 
Daarnaast kijken we naar wie bereid is om te helpen en wat er mogelijk is. Daarbij wordt expliciet 
aandacht besteed aan de veiligheid van de vrijwilligers: een ieder die actief aan de slag wil, krijgt een 
aantal mondkapjes en vinyl handschoenen uitgereikt! De mondkapjes zijn gratis beschikbaar gesteld 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bunniksnieuws.nl%2Flokaal%2Foverig%2F331204%2Flego--bouwwedstrijd-bunnik-begonnen-bouw-je-eigen-monument-693134&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ce722f137626042b8466008d7d2590d59%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209152219683885&sdata=HtBaO9Mv7Qx6b0dtCE2iy72CFD3%2BYss%2F%2FS7SK6wmakw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bunniksnieuws.nl%2Flokaal%2Foverig%2F331204%2Flego--bouwwedstrijd-bunnik-begonnen-bouw-je-eigen-monument-693134&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ce722f137626042b8466008d7d2590d59%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209152219683885&sdata=HtBaO9Mv7Qx6b0dtCE2iy72CFD3%2BYss%2F%2FS7SK6wmakw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D7d709f9051%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765280857&sdata=T9ZJOs0lulbi9KtWV3mFyRGMGVa%2B0rSom4t5qaZTrPA%3D&reserved=0
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door de tandheelkundige en huisartsen praktijken binnen de gemeente: geweldig!! 
Daarnaast roepen wij u op om zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
Als u het leuk vindt om eens een boodschap te doen, met elkaar een enorme pan soep te koken, de 
telefoon op te pakken en iemand te bellen, wat dan ook…. 
Bel of mail dan naar tel:06-14663292 mail: GemOpmeerHelptElkaar@gmail.com of neem contact op 
met een van de beide Wijksteunpunten, de Lindehof 0226-359123, de Schakel 06- 41302970. 

 

2.1.1.8. Lokaal 0, Baarn 

Lokaal O is nu gesloten als centrum. Maar dankzij alle Lokaal-O makers die in de afgelopen drie jaar 
zijn ontstaan, kunnen we nu op heel veel manieren van betekenis zijn. Voor elkaar en voor 
Baarnaren die we door de Coronacrisis leren kennen.  Natuurlijk met in achtneming van alle RIVM-
regels. Met kleine en grotere initiatieven zoals: 

• de TaartExpress: met Pasen brengen we voor de 2de keer 140 stukjes taart rond bij 90 
adressen. Om elkaar een hart onder de riem te steken, maar ook om even een praatje met 
elkaar te maken bij de voordeur, om elkaar niet uit het oog te verliezen.  De volgende 
TaartExpress is Paasmaandag 13 april om 11 uur.  De TaartExpress is ontstaan uit één van de 
Lokaal-O initiatieven: thee en taart op maandag, waar elke week zo’n 25 mensen bij elkaar 
kwamen en elke week een andere taart gebakken werd.  

• de MuziekExpress die we coordineren: 25 musici en zangers, grotendeels uit het netwerk 
van Lokaal-O hebben zich verenigd en verzorgen zo’n 3-4 keer per week buitenoptredens bij 
woonzorgcentra.  Zie ook Bijlage 4.1.    

• Het Taalcafé gaat online, elke dinsdag avond zijn er voortaan digitale lessen voor de 
deelnemers aan het taalcafé. Omdat er ook persoonlijke contacten zijn tussen de hosts van 
het taalcafé en de deelnemers en hulp geboden wordt bij het installeren van de nodige 
digitale tools, lukt het om deelnemers te motiveren om mee te doen.   

• een dvd-kast en een kast met spellen en kinderboeken en luistercd’s buiten bij de ingang van 
Lokaal-O. Waar ook meeneem-beertjes op staan, die je kunt meenemen als je zelf geen 
beertje hebt om in de vensterbank te zetten voor de Baarnse Berenjacht.  

• een nieuw kunstproject met stropdassen, waarvoor mensen met een naaimachine 
opgeroepen worden om mee te doen en vanuit hun huis een bijdrage leveren.   

• Binnenkort gaan we ook een SoepExpress starten, soep langs brengen bij mensen thuis.  

• In elk initiatief blijven mensen onderling contact houden via telefoon en whatsapp, koffie 
drinken op afstand per 2 mensen. Ook houden we een vinger aan de pols bij mensen van wie 
we weten dat ze het niet makkelijk hebben in deze tijden. Meestal is er vooral behoefte aan 
regelmatig contact, een praatje en emotionele nabijheid ipv praktische hulp  

• Een dezer dagen starten we ook een interviewreeks met mensen in onze  community, een 
soort Coronadagboek. Kleine interviews over hun troost, bezigheden, angsten, hoe zij van 
betekenis zijn voor buren, familie en anderen.  De interviews zetten we online.  

• Als initiatiefnemers en deelnemers van initiatieven houden we ook contact via een 
chatgroep, een mededelingenappgroep en begin april via een eerste zoomsessie.   

• Met Welzijn en kwintes hebben we contact als zij bijv. mensen hebben die ook in 
aanmerking willen komen voor de taartexpress. 

• We gaan de komende tijd een ‘Corona-Kroniek’ maken: volgende week starten we met een 
reeks interviews met Lokaal-O makers en deelnemers. Over hoe hun coronadagen eruit zien, 
wat hen helpt om deze tijd te doorstaan en op welke manier zij verbonden blijven met 
anderen, wat voor hen van betekenis is en hoe zij van betekenis zijn voor anderen.  

mailto:GemOpmeerHelptElkaar@gmail.com
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• Ook hebben we bij verschillende woonzorgcentra een spandoek geplaatst om bewoners en 
medewerkers een hart onder de riem te steken. Zie foto voorpagina.  

We merken dat het meest belangrijke in deze tijden is om met elkaar in contact te blijven, een 
praatje maken en elkaar regelmatig van troost,  vriendelijkheid en schoonheid te voorzien.  Online 
en ‘on land’.  

 

2.1.1.9. Lunetten, Utrecht 

Naar elkaar omzien, juist nu 
 
Het coronavirus heeft een enorme impact op onze maatschappij en dus ook op ons leven hier in 
Lunetten. Met name de risicogroepen, waaronder ouderen en mensen met een kwetsbare 
gezondheid, dreigen geïsoleerd te raken. Kijk dus om naar mensen in je directe omgeving die dat 
nu juist zo hard kunnen gebruiken. Bied hulp waar mogelijk. Bel, FaceTime, doe boodschappen 
voor ze of gooi een kaartje door de bus. 
Heb je hulp nodig bij het in contact komen met buurtgenoten van wie je denkt dat ze mogelijk je 
hulp nodig hebben? En schat je in dat deze mensen geholpen kunnen zijn met een leuk kaartje én 
onze contactinformatie? Dan hebben wij hebben wij ansichtkaarten die je bij die buurtgenoten door 
de bus kan doen. Je kunt zo nodig een stapeltje ophalen bij Cees, Zwarte Woud 19. 
Ben je zelf niet in de gelegenheid om hulp te bieden, maar signaleer je bij iemand anders wel een 
hulpvraag, roep dan onze hulp in via de website van Burennetwerk Utrecht Zuid of telefonisch via 
06 18204968. 
Wij gaan dan met onze wijkgenoten en o.a. in samenwerking met Sjoerd van Lunet Werkcafé ons 
best doen de hulpvraag in te vullen. 
Verder kun je natuurlijk deze buurtgenoten een plezier doen met een kaartje. Via het Oranjefonds 
kun je bijvoorbeeld deze leuke gratis kaartenset aanvragen: formulier.oranjefonds.nl/eenzaam 
Zorg vooral ook goed voor jezelf en hou je aan alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. 
meer info: https://www.lunettenwilwel.nl/?p=3732 
 
Zie ook Bijlage 4.2 

 
 

2.1.2. Digitaal 
 

2.1.2.1. DIT KAN WEL, Stadsdorp Vondel Helmers 

DIT KAN WEL, de mensen van het Amsterdamse Stadsdorp Vondel/Helmers hebben een reeks 
tips online gezet wat WEL kan in tijden van Corona. www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh  

  

https://burennetwerkutrechtzuid.nl/home.html
https://formulier.oranjefonds.nl/eenzaam
https://www.lunettenwilwel.nl/?p=3732
http://www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh
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2.1.2.2. Slimme senioren, Den Haag, Segbroek 
In week van 11 maart reeds het online Slimme Senior café geopend.  
Daar is het lekker druk. Ondersteunende gedichten, discussies over anders gaan leven en muziek.   
Er wordt gelachen en gehuild in het café.   
Daarnaast werken de postcodegroepen online. Bellen we elkaar.   
Sommigen mensen maken elke dag een 'op afstand' wandeling.  
Maken samen een puzzel.  
Idee is om met Zoom.us in kleine groep een bord of dobbelspel te doen. Of gewoon in groepjes 
praten. Koffie of glas erbij natuurlijk!  
Een van de Slimme Senioren geeft een online schrijfworkshop.  
We vragen de mensen met ideeën te komen en te delen.  
 
Via Nelleke Cornelissen en Heleen Godijn 
 
 

2.1.2.3. Limburg, wehelpenonzehelden.nl 

In Limburg gaat ca. 26 maart wehelpenonzhelden.nl in de lucht gaat. Daar kunnen grotere en 
kleinere instellingen hun vraag naar vrijwilligers beleggen, en vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
om ondersteuning te leveren.  

2.1.2.4.  KNHM 

De KNHM heeft een overzicht gemaakt van wat te doen in tijden van Corona  
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www.knhm.nl/wat-te-doen-in-tijden-van-coronacrisis    

2.1.2.5. Nieuwegein 
 
In Nieuwegein is door een aantal organisaties een platform gecreëerd waarop initiatieven kunnen 
worden aangemeld en zichtbaar gemaakt. Te vinden op: 
https://www.vitaminecnieuwegein.nl 
 
 

2.1.2.6. Oranjefonds ‘Doe je mee’ 
 
Het Oranjefonds verzamelt via de hashtags #coronahulp en #doejemee alle hartverwarmende en 

broodnodige acties en initiatieven in heel Nederland. Ook geven ze tips wat je zelf kunt doen 
om mensen die er alleen voor staan te helpen in deze tijd. 
 

2.1.2.7. Aanbod van vrijwilligers in Delfshaven 

Hieronder vind je de mensen uit Delfshaven die hun hulp aanbieden als vrijwilliger. Er zijn ook nog 
veel vrijwilligers die geen online aanbod hebben, maar wel de e-mails ontvangen met passende 
vragen en daar zelf op reageren. Het is dus belangrijk je vraag of vacature te plaatsen. Wil je zelf 
vrijwilligerswerk doen? Bekijk dan hier de vragen in Delfshaven. 

www.rotterdammersvoorelkaar.nl/aanbod-van-vrijwilligers-in-delfshaven 
 
 

2.2. Vindplaatsen voor bewoners van burendiensten 
 

2.2.1. CORONA BRENGT LEUSDEN DICHTER BIJ ELKAAR   

Geef uw inspirerende voorbeelden!   

 Ondanks alle zorgen en angsten bloeien er ook prachtige initiatieven op in deze Corona tijd en die 
willen wij verzamelen in een wekelijkse blog. Nabuurschap  groeit als mensen niet alleen hun zorgen 
onderling bespreken, maar ook vertellen over mooie initiatieven van steun en aandacht. Net als 
geluk vermenigvuldigt saamhorigheid zich als je het deelt. Daarom willen wij een BLOG Leusden 
ZorgSaam maken Wij als INITIATIEFGROEP ‘Van Onder Op” willen alle positieve voorbeelden 
verzamelen en daarover elke week in de krant rapporteren. Wij roepen onze Leusdense buurten, 
burgers en beleidsmakers op om elkaar hierdoor te bemoedigen en inspireren, want  WIJ ZORGEN 
VOOR ELKAAR.   

HEEFT U OOK EEN MOTIVEREND VOORBEELD??   

Een voorval thuis, op het werk of gewoon in de winkel of wijk?  

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen!    

2.2.2. Twente 
 

http://www.knhm.nl/wat-te-doen-in-tijden-van-coronacrisis
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vitaminecnieuwegein.nl%2F&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Cf189f68fd5ad44960ff808d7d2f60099%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209826346030623&sdata=FjMAb3m4cae2JYQcoOu5jLtad2BYGFhIe3b3sg7%2FrIk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D91517d22cc%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765350828&sdata=c5Zpp6Ean%2FWAr7PteHlljVN0cH2tWhvrWOriKsDrpy4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D91517d22cc%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765350828&sdata=c5Zpp6Ean%2FWAr7PteHlljVN0cH2tWhvrWOriKsDrpy4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D474a1a9765%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765360826&sdata=2tdH16G9QOXz%2FvThlwWot%2BKUn4F8k46AVtGVtvmSbeI%3D&reserved=0
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/hulpvragen/plaatsen
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-delfshaven
http://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/aanbod-van-vrijwilligers-in-delfshaven
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In Twente worden alle initiatieven verzameld via hier:  https://www.uitinenschede.nl/twente-

samen-staan-we-sterk  

 
2.2.3. Stadsbron Amersfoort 

 
Beste lezers (v/m), 
We leven in bijzondere tijden. Omdat de sociale contacten zo zijn beperkt, willen we als redactie 
graag horen hoe het jullie vergaat. Ook horen we graag van initiatieven om elkaar te steunen, zowel 
prive als zakelijk. Wij vragen u om verhalen, foto’s en video’s te sturen. Of ons te tippen over 
bijzondere gebeurtenissen in de stad. Wij zullen die reacties bijeenbrengen, deze kunt u hier lezen. 
Stuur uw reacties naar redactie@destadsbron.nl 
De redactie 
www.destadsbron.nl 
 

2.2.4. Stichting Doen 
 
LATEN WE HET SAMEN DOEN 
Initiatieven die laten zien dat het anders kan, ook nu! 
Het is geweldig om te zien dat veel van onze partners onmiddellijk prachtige, 
nieuwe initiatieven ondernemen. Wij hebben ze op een rij gezet en blijven deze lijst aanvullen. 
 
www.doen.nl/nieuws/laten-we-het-samen-doen.htm 
 
Maar hier een aantal links over de Achterhoek: 

 
2.2.5. Ma.ak, Wij Amsterdam 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uitinenschede.nl%2Ftwente-samen-staan-we-sterk&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Cdab6ea985a3842c8256008d7d291b6e0%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209395587734711&sdata=piqwHzzV3plFvrA247SqDpi1iEwR4HjRJZ3O2g%2BDbjw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uitinenschede.nl%2Ftwente-samen-staan-we-sterk&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Cdab6ea985a3842c8256008d7d291b6e0%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209395587734711&sdata=piqwHzzV3plFvrA247SqDpi1iEwR4HjRJZ3O2g%2BDbjw%3D&reserved=0
http://www.destadsbron.nl/
http://www.doen.nl/nieuws/laten-we-het-samen-doen.htm
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Dag allemaal, 
 
Deze nieuwsflits van Ma.ak020 gaat over het online Corona gerichte platform wij 
amsterdam dat is geïnitieerd door de gemeente Amsterdam. Alle maatschappelijke 
initiatieven rond Corona vinden op dit urgentieplatform een plek: vraag, aanbod, 
verhalen, netwerken. Voor contact en gezondheid, maar ook gevraagde en 
aangeboden hulp voor en door gezinnen en ondernemers (mits niet-commercieel), en 
warme verhalen vol vitamine C en B.  
Ook Ma.ak020 gaat meehelpen. 
 
Daarom deze oproep aan ons allemaal: 
1. Heb je een Corona gerichte vraag of aanbod? Plaats het op

 wij amsterdam (wijamsterdam.nl) 
2. Ken je Corona gerichte initiatieven? Wijs hen op wij amsterdam 
3. Ken je mensen/groepen die nu hulp nodig hebben? Wijs hen op de initiatieven op 
dit platform of help een oproep te plaatsen 
 
Over hoe het Corona-gerichte platform werkt: 
Ideeën voor hoe dit platform nog beter kan werken? Neem emailcontact op met ons, 
wij zorgen dat het terecht komt. 
 
En, heel belangrijk, niet alle mensen en behoeften kunnen online. Wat daarmee 
te doen? 
Amsterdam kent veel informele netwerken voor en door mensen die niet online zijn. 
Initiatieven en mensen met voelsprieten in alle wijken en straten. Laten we samen ook 
deze netwerken zo goed mogelijk werkend maken. Heb je ideeën over hoe goeie 
initiatieven terecht kunnen komen bij mensen die niet online zijn? Mail ons. 
 
Samen zorgen we voor elkaar en onze initiatieven. 
Niesco, Nies, Sharona, Jasper en Karien 

 

  

2.2.6. Corona Hulp Achterhoek  
 

Alle coronahulp in de Achterhoek gebundeld op één site coronahulpachterhoek.nl.  

 

2.2.7. Meedoen in Bronckhorst 
 

Extra pagina met informatie en (lokale) hulp rondom het coronavirus meedoeninbronckhorst.nl.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fak020.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc0e8bd607e5dcc86f61974746%26id%3D7a3b7aa3d8%26e%3Df78a808cdc&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7C0123c0def8a34f12d6fe08d7d3e26b99%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637210841740867852&sdata=HTlcGtwwjFiv%2B3ZV7Y6CAbtC2X0T0AbPfHUa6xSIjyo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fak020.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc0e8bd607e5dcc86f61974746%26id%3D7a3b7aa3d8%26e%3Df78a808cdc&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7C0123c0def8a34f12d6fe08d7d3e26b99%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637210841740867852&sdata=HTlcGtwwjFiv%2B3ZV7Y6CAbtC2X0T0AbPfHUa6xSIjyo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fak020.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc0e8bd607e5dcc86f61974746%26id%3D14061aca50%26e%3Df78a808cdc&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7C0123c0def8a34f12d6fe08d7d3e26b99%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637210841740877847&sdata=oOKWsM4kv3%2BNOUWNQa%2BSQP%2FtDB8Fw29lFkMh8%2B3EK%2FU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fak020.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc0e8bd607e5dcc86f61974746%26id%3D16e2627776%26e%3Df78a808cdc&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7C0123c0def8a34f12d6fe08d7d3e26b99%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637210841740877847&sdata=WQgwUmOPr4CNNdcLWOOa0qIQIYS2bv6oEyZkzkexxdg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fak020.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc0e8bd607e5dcc86f61974746%26id%3Da271ced4fd%26e%3Df78a808cdc&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7C0123c0def8a34f12d6fe08d7d3e26b99%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637210841740887843&sdata=ZASx0YJaBnP8TQttMkyN4tkPq93rhKaVtTyHpn9O44E%3D&reserved=0
mailto:akkoord020@gmail.com?subject=idee%20voor%20platform%20'wij%20amsterdam'
mailto:akkoord020@gmail.com?subject=idee%20voor%20bereiken%20van%20mensen%20die%20niet%20online%20zijn
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcoronahulpachterhoek.nl%2F&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7Cacc9c33ef3b44cf0a8c208d7d4775a7c%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637211481395048967&sdata=Ad0Cs9yUPgTd4AO0BxC24cbO1q1Q2oRbtKCSoO575B8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmeedoeninbronckhorst.nl%2F&data=02%7C01%7Cjurgen.vanderheijden%40atosborne.nl%7Cacc9c33ef3b44cf0a8c208d7d4775a7c%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637211481395048967&sdata=T3ZFAiVlYZly2W70zCnhaUcqo3S7cCjUOj1nawIKVsc%3D&reserved=0
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2.2.8. De Meent, Commons 

 
Beste commoners! 
 
Jullie zijn betrokken bij een commons-initiatief in de stad. De Meent wil haar netwerkfunctie beter 
gaan inzetten voor en door commoners. En daar zijn juist deze vreemde corona-tijden een goed 
startpunt voor. 
 
Aan jullie de vraag: heb je een Oproep die je graag in het Meent-netwerk wilt uitzetten, stuur die 
dan in 3-5 zinnen naar dit e-mailadres (info@demeent.org). Denk bijvoorbeeld aan een oproep voor 
nieuwe leden, voor een locatie, voor extra handen of kennis bij een klus, voor een campagne, 
etcetera. Wij zetten het dan uit in de nieuwsbrief en op sociale media. Op De Meent community-
pagina op Facebook kan je dat ook zelf doen: www.facebook.com/pg/DeMeentNL/community.  
 
Ken je een initiatief met een Oproep die (nog) niet op onze kaart staat?  
Stuur deze mail gerust door. 
 
Door Oproepjes te verspreiden kunnen we elkaar beter helpen met allerlei vragen en antwoorden. 
En misschien is dat extra nodig in deze onzekere tijden. 
 
Gemeenschappelijke groet, 
De Meent 
 
 

2.2.9.  Corona-virus: noaberschap in Drenthe 

 
Oproep: heb je goede voorbeelden of ideeën? Deel ze met BOKD en alle andere Drentse dorpen. 
Heb je een idee, maar weet je niet hoe je dit het beste kunt aanpakken? Wij denken graag met je 
mee. Bel met 0592-315121 of mail naar info@bokd.nl. 
 
www.bokd.nl/nieuws/corona-virus-noaberschap-in-drenthe 
 
 

2.3. Noodhulp 
 

2.3.1. MAEX ondersteunt initiatieven die in de problemen komen door de Coronacrisis 
 
De directe en indirecte gevolgen van het Coronavirus raken ons allemaal. De grootste aandacht gaat 
nu terecht uit naar de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs. Maar we zien ook dat veel 
maatschappelijke initiatieven door de huidige situatie al acute problemen hebben of op korte 
termijn gaan krijgen. Meer dan ooit is het van belang om maatschappelijke initiatieven te steunen, 
want zij vormen een belangrijke schakel in onze samenleving.  MAEX zet zich ook nu in om jou te 
helpen. Hieronder vind je een overzicht van de ondersteuning die we je nu kunnen bieden. Deze lijst 
kan de komende tijd nog wijzigen, dus houd dit overzicht in de gaten.   

mailto:info@demeent.org
http://www.facebook.com/pg/DeMeentNL/community
mailto:info@bokd.nl
http://www.bokd.nl/nieuws/corona-virus-noaberschap-in-drenthe
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We werken met andere organisaties aan het 
opzetten van een noodfonds, waaruit 

initiatieven een impuls kunnen ontvangen. 
Zodra het fonds beschikbaar is en de criteria 

duidelijk zijn, maken we dat bekend. Kijk 
ondertussen hier of er in jouw regio binnenkort 
ook een reguliere MAEX Impuls beschikbaar is.  

    

  

Heb jij een zakelijke juridische vraag, waarbij 
jouw initiatief advies kan gebruiken? 

Bijvoorbeeld over vennootschapsrecht? Zoek je 
advies over contracten met inkopers? Heb je 
vragen over privacy? Kun je niet meer aan je 

betalingsverplichting voldoen? Leg het aan ons 
voor via dit formulier, en dan kijken we of een 

van de juridisch professionals van DPA jou daarbij 
advies kan geven.  

    

  

Kun jij nu de kennis en kunde van anderen goed 
gebruiken? Eindelijk je website up to date 

maken, een meerjarenplan schrijven, webinars 
organiseren, of je administratie anders 

opzetten? Via diverse partnersorganisaties is 
een groeiend aanbod aan (online) hulp 

beschikbaar. Stuur ons jouw vraag via dit 
formulier. Dan kijken we met jou of en hoe we je 

kunnen helpen.  

  

2.3.2.  Gemeente Leusden 

De gemeente Leusden is actief met het achterhalen van consequenties van de corona crisis voor hun 
eigen vastgoed. Daaronder de gevolgen van Corona voor DAVA en d’Oude bieb, waar de 
buurthuiskamer van DAVA gevestigd is (vastgoed is van de gemeente). Zie voorbeeld hieronder:  

 Vanuit mijn functie als gebouwbeheerder en accounthouder voor de huurders en/of exploitanten 
van het gemeentelijk vastgoed heb ik behoefte aan inzicht in de consequenties van de corona 
maatregelen voor jullie bedrijfsvoering. Ik begrijp dat er nog heel veel vragen, onduidelijkheden en 
onzekerheden zijn. En dat er op dit moment nog geen compleet beeld is van de gevolgen. Juist in 
deze situatie is het voor de gemeente van belang om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de 
situatie en de behoefte. Met dit inzicht kan de gemeente daar waar mogelijk maatregelen ter 
ondersteuning aanbieden. Hierbij geldt uiteraard dat de (financiële) gevolgen voor de gemeente ook 
groot zijn en we zelf ook druk zijn om de consequenties in kaart te brengen. Vandaar dat ik een 
aantal algemene vragen heb.    
1. In welke mate is er sprake van inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen?  
2. Welke gevolgen zijn er naar verwachting / inschatting op de financiële situatie en continuïteit 

van de onderneming?  

https://maex.nl/#/impuls
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdftNZfStUX7IyLN7NjTSf2nyfNyj7PZBCDe10aQW5xn1HE7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4HpdeoK_netbD0YzkkOUsAUgRVmhfZO9iCl23e5vD9Ov79A/viewform?usp=sf_link
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3. In welke mate ben je in staat om deze financiële gevolgen zelfstandig, of met behulp van derden, 
op te vangen?  

4. Doen zich andere dan financiële knelpunten voor waarbij de gemeente een rol zou kunnen 
spelen?  

5. Hebben jullie ideeën wat jullie zelf kunnen doen om het inkomstenverlies te beperken? Zo ja, 
welke? Zie je hierin een rol voor de gemeente? 

  
  

2.3.3. Hulpfonds Oranjefonds 
 
Oranje Fonds stelt hulpfonds in voor sociale initiatieven. 
Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor 
hoeft te staan tijdens de coronacrisis. We reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om 
sociale initiatieven te ondersteunen. We doen daarnaast een beroep op collega-fondsen, bedrijven, 
diverse organisaties en particulieren om een bijdrage te doen. Zo kan er gemeenschappelijk alles aan 
gedaan worden om te voorkomen dat mensen er alleen voor staan. Nu en in de toekomst. 
 
https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-stelt-hulpfonds-voor-sociale-initiatieven  
 
 

2.3.4. VSBFonds 
 
Het VSBFonds krijgt veel vragen van haar projecten over uitstel of annuleringen van donaties. De 
meest prangende vragen hierover beantwoorden zij op hun site. www.vsbfonds.nl/over-
vsbfonds/aanvragen/veelgestelde-vragen  
 
 

2.3.5. NOV 
 

Vereniging NOV 
geeft tips https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1606057.aspx?t=Vrijwilligerswerk+tijdens+coronacrisis 
hoe je het (vrijwilligers)werk gaande houdt tijdens de maatregelen rondom het coronavirus. 
Daarnaast roepen ze al hun leden op om contact te onderhouden met de vrijwilligers die digitaal 
misschien niet zo sterk zijn. 
https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1609538.aspx?t=Lokale+samenwerking+en+netwerken+belangrijke
r+dan+ooit+om+eventuele+vraag+of+behoefte+te+zien  
 

2.3.6. Drenthe, BOKD 
 
Een belangrijk aandachtspunt op dit moment is de situatie van de Dorps- en buurthuizen. Het 
overgrote deel hiervan wordt door het dorp beheerd en zijn nu gesloten. Echter ze komen niet in 
aanmerking voor overheidssteun. Een groot deel van de activiteiten worden daar georganiseerd. 
Denk aan samen eten, de huiskamers, spreekuur dorpsondersteuner en anderen. Voor de 
leefbaarheid in de dorpen is het dus essentieel dat de Dorpshuizen kunnen blijven draaien. LSA en 
LVKK hebben reeds een oproep gedaan:  https://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/dorpshuizen-en-
wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-
virus/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=201f78652
1eb805cf34de009b7963137  
 

https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-stelt-hulpfonds-voor-sociale-initiatieven
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D7e4b75d526%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765320842&sdata=kMUvZqaSEi91rx7ZuP%2Fs1P7vHu1cp4poRhAXzBo1oZk%3D&reserved=0
http://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/aanvragen/veelgestelde-vragen
http://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/aanvragen/veelgestelde-vragen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3Df13e3a0ae6%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765330832&sdata=4WMprVOZ251E3jUkaXgViEdv8bhzvGAJJ4BVdLoYwpg%3D&reserved=0
https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1606057.aspx?t=Vrijwilligerswerk+tijdens+coronacrisis
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnlzorgtvoorelkaar.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5bca816c52e333cd81af7aa79%26id%3D593a3867cf%26e%3D60e1452420&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7Ca697a35c431348d5d40908d7d2feb77e%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209863765340828&sdata=FPE99h%2Bp8hVEcSv4WE3%2BpgpnYzf26iWQ8ilFtqgQI%2Fs%3D&reserved=0
https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1609538.aspx?t=Lokale+samenwerking+en+netwerken+belangrijker+dan+ooit+om+eventuele+vraag+of+behoefte+te+zien
https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1609538.aspx?t=Lokale+samenwerking+en+netwerken+belangrijker+dan+ooit+om+eventuele+vraag+of+behoefte+te+zien
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lvkk.nl%2Fnieuws%2Fdetails%2Fnews%2Fdorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-virus%2F%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D201f786521eb805cf34de009b7963137&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114456674&sdata=P2IaWMiAmoAeaUVzNYXafpdX9uLs6bxSgxKI8LDXWPQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lvkk.nl%2Fnieuws%2Fdetails%2Fnews%2Fdorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-virus%2F%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D201f786521eb805cf34de009b7963137&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114456674&sdata=P2IaWMiAmoAeaUVzNYXafpdX9uLs6bxSgxKI8LDXWPQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lvkk.nl%2Fnieuws%2Fdetails%2Fnews%2Fdorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-virus%2F%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D201f786521eb805cf34de009b7963137&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114456674&sdata=P2IaWMiAmoAeaUVzNYXafpdX9uLs6bxSgxKI8LDXWPQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lvkk.nl%2Fnieuws%2Fdetails%2Fnews%2Fdorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelen-corona-virus%2F%3Ftx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D201f786521eb805cf34de009b7963137&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114456674&sdata=P2IaWMiAmoAeaUVzNYXafpdX9uLs6bxSgxKI8LDXWPQ%3D&reserved=0
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Verder gaan we als BOKD een inventarisatie onder de dorpen en dorpshuizen doen over de gevolgen 
van de crisis. Zie bijlage 4.3 voor een bloemlezing van een aantal eerste reacties. 
 
Tot slot zijn we ook met 2 initiatieven aan de slag om gebruik te maken van de SET COVID 19 
regeling van VWS https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-
thuis-set/uitbreiding-set-covid19 
 
Luit Hummel 
Coördinator projectbureau 

06 37 27 14 53 (ook ) 
 Aanwezig: Maandag t/m Vrijdag 
  
 

 
  
Dr. Nassaulaan 3A, • 9401 HJ Assen 
0592 31 51 21 
  
info@bokd.nl • www.bokd.nl 
facebook.com/bokddrenthe 
twitter: @bokddrenthe 
 

2.3.7. ZonMw, Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) 
 

(via Stichting Omzien) …. is er een subsidieregeling waarbij organisaties op korte termijn subsidie 

kunnen aanvragen voor activiteiten voor kwetsbare bewoners. Het is een eenvoudige regeling voor 

drie maanden voor een bedrag tussen 7.500 – 15.000 euro met niet te ingewikkelde criteria. 

Wellicht interessant voor een of meer organisaties uit het netwerk: het stimuleert tot creativiteit en 

levert een bedrag op om het idee uit te voeren.https://www.zonmw.nl/nl/over-

zonmw/coronavirus/creatieve-oplossingen-aanpak-coronavirus-covid-19/ Looptijd maximaal 3 

maanden, tussen 7.5 k en 15 k aanvraag bedrag. Zeker geschikt voor kleine initiatieven (noemen zij 

impulsen). Ruimte voor 33 - 66 initiatieven landelijk, da’s niet veel :-( 

 
 

2.4. Wat niet goed gaat 
 

2.4.1. Lokaal 0, Baarn 
Lokaal-O is in 2016 ontstaan, het is een door bewoners gerund gemeenschapscentrum in Baarn, een 
maatschappelijke nomade die in leegstaande gebouwen tot bloei is gekomen, eerst in een oude 
basisschool, en op dit moment in een oud jongerencentrum. We zijn een collectief van 20 
structurele kleine en grotere initiatieven en incidentele activiteiten. Wekelijks kwamen er voor de 
coronatijd meer dan 300 mensen over de vloer.  Voorbeelden van initiatieven zijn buurtetentjes, 
weggeefwinkel, buurtbieb, taalcafé, Koffieochtenden en thee en naaimiddagen, jongerentheater-
repetities, 4 tekenclubs, workshops, etc.   
Op 30 maart kregen we van de gemeente te horen dat we per 1 juli uit het huidige pand moeten 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidie-en-financieringswijzer%2Fstimuleringsregeling-ehealth-thuis-set%2Fuitbreiding-set-covid19&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114466669&sdata=ZS0EM%2Bm9gF2jP5LMQMYoo43NtG3nZnJQl%2BiY6%2FaJv%2FQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidie-en-financieringswijzer%2Fstimuleringsregeling-ehealth-thuis-set%2Fuitbreiding-set-covid19&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114466669&sdata=ZS0EM%2Bm9gF2jP5LMQMYoo43NtG3nZnJQl%2BiY6%2FaJv%2FQ%3D&reserved=0
mailto:info@bokd.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bokd.nl%2F&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114476661&sdata=ZpaRjN2IeF8JbDgcOxteRD9D9LY1TmnR%2FtfPSbko4T4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBOKDdrenthe&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114476661&sdata=elwgtob7aQXR2KRYIep3L3%2BdKBwOZqBRhE6U%2F7vGUHs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBOKDDrenthe&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C2b1ab5d4feef41e4ca9a08d7d580b28d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212621114486665&sdata=%2FUn9l1yEsajlCMmZHToScmV2BbMV%2B1hzr8kzACLkaiE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zonmw.nl%2Fnl%2Fover-zonmw%2Fcoronavirus%2Fcreatieve-oplossingen-aanpak-coronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C8e1cd3b2582c4472f23b08d7d58268fc%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212628396468634&sdata=juaha4Hn7unACCUFeNRDZEEHtOIDyp9N0TCHUvMXZyo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zonmw.nl%2Fnl%2Fover-zonmw%2Fcoronavirus%2Fcreatieve-oplossingen-aanpak-coronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C8e1cd3b2582c4472f23b08d7d58268fc%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637212628396468634&sdata=juaha4Hn7unACCUFeNRDZEEHtOIDyp9N0TCHUvMXZyo%3D&reserved=0
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omdat het gesloopt wordt.  De gemeente biedt ons onderdak in een ander oud leegstaand pand (wel 
met huur deze keer), onder welke voorwaarden en of we er door kunnen gaan met alles wat nu tot 
bloei is komen, is nog niet duidelijk. Het is extra belastend dat dit juist in deze coronatijden gebeurt. 
We weten werkelijk niet hoe we tijdens Corona-quarantaine 500 m2 leeg moeten halen, voor 1 juli 
nieuwe ruimtes moeten opknappen en inrichten en verhuizen. Eerste reactie van gemeente  was dat 
we het dan maar elke keer met max 2 mensen tegelijk moeten doen.   
Dat lukt natuurlijk niet. Bovendien betekent deze aankondiging van de gemeente dat onze komende 
maanden niet meer in het teken zullen staan van corona-hulpacties maar in het teken van 
voorbereiding van vertrek en verhuizing.   
Als gemeenschapscentrum houden we voor 80% onze eigen broek op. Zonder structurele subsidie 
van wie dan ook. Gewoon door bijdragen te vragen van iedereen, die vast of incidenteel gebruik 
maakt van een ruimte. Daarmee kunnen we de exploitatiekosten van zo’n 20.000,- per jaar (in ons 
antikraak pand nu) rondkrijgen.  
Door corona lopen we geld mis en hebbevn we voor vier maanden bijv. een tekort van 2500,- 
euro.  Het noodfonds is dus een goed idee, en we gaan ook bij de gemeente aankloppen, omdat 
voor bedrijven bijv. ook regeleingen getroffen worden. We hebben ons ook al bij de MAEX 
aangemeld en ook bij het VSBfonds kenbaar gemaakt dat we door corona fin. problemen krijgen. 
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3. Analyses 
 
3.1. Interview 25 maart 2020 met Kim Putters, SCP 

Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten voor zieke thuiszitters, 
gepensioneerde verpleegkundigen die hulp aanbieden en huurbazen die de huur van financieel 
zwaar getroffen zzp'ers uitstellen. De corona-crisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie 
initiatieven los. Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te 
houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona? Volgens Kim Putters, directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, is het belangrijk om daar nu al over na te denken.  

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=MVJg0moa_MY&feature=youtu.be  

3.2. Corona, van bezorgdheid naar betrokkenheid, peiling 

Het coronavirus houdt ons in de greep. De bezorgdheid, maar ook het vertrouwen en de 
betrokkenheid nemen toe. En: we zeggen dat we ons aan de maatregelen houden, maar doen dat 
niet altijd. Het zijn de belangrijkste conclusies uit een peiling door onderzoeksbureau Citisens.  

Zie: https://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/2658/corona-van-bezorgdheid-naar-
betrokkenheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=26-03-
2020_Corona+toont+kwetsbare+kant+supermarktdistributie 

3.3. De Coronacrisis toont onze diepe verbondenheid. Wat als we die blik vasthouden 

Als de coronacrisis iets duidelijk maakt, dan is het dan wel: patiënten zijn afhankelijk van artsen, 
artsen van testkits en mondkapjes, en we zijn allemaal afhankelijk van onze gepaste afstand tot 
elkaar – of we nou willen of niet. De pandemie is een kwestie van volksgezondheid, maar heeft 
gigantische gevolgen voor de economie en werkgelegenheid, de cultuursector en het onderwijs, en 
ons sociale weefsel. Als je die innige verbondenheid eenmaal ziet, dan zie je het eigenlijk overal. En 
dat kan benauwend zijn, maar ook hoopgevend, zoals de verhalen in deze serie laten zien. 

https://decorrespondent.nl/9728/de-coronacrisis-toont-onze-diepe-verbondenheid-wat-als-we-die-
blik-vasthouden/1206950080512-76ee6814  

3.4. Economische hervorming volgens Mariana Mazzucato 

Government has the upper hand for the first time in a generation. It must seize the moment. 

Zie https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/the-covid-19-crisis-is-a-chance-to-

do-capitalism-differently 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MVJg0moa_MY&feature=youtu.be
https://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/2658/corona-van-bezorgdheid-naar-betrokkenheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=26-03-2020_Corona+toont+kwetsbare+kant+supermarktdistributie
https://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/2658/corona-van-bezorgdheid-naar-betrokkenheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=26-03-2020_Corona+toont+kwetsbare+kant+supermarktdistributie
https://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/2658/corona-van-bezorgdheid-naar-betrokkenheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=26-03-2020_Corona+toont+kwetsbare+kant+supermarktdistributie
https://decorrespondent.nl/9728/de-coronacrisis-toont-onze-diepe-verbondenheid-wat-als-we-die-blik-vasthouden/1206950080512-76ee6814
https://decorrespondent.nl/9728/de-coronacrisis-toont-onze-diepe-verbondenheid-wat-als-we-die-blik-vasthouden/1206950080512-76ee6814
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fcommentisfree%2F2020%2Fmar%2F18%2Fthe-covid-19-crisis-is-a-chance-to-do-capitalism-differently&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C6b59d956aada49b50d3e08d7d31d7f6c%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209995967317191&sdata=Y4mSl7tgE6KozGzDDHoBKtZeEQY8qVOqI7i3AWWJb0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fcommentisfree%2F2020%2Fmar%2F18%2Fthe-covid-19-crisis-is-a-chance-to-do-capitalism-differently&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C6b59d956aada49b50d3e08d7d31d7f6c%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C637209995967317191&sdata=Y4mSl7tgE6KozGzDDHoBKtZeEQY8qVOqI7i3AWWJb0U%3D&reserved=0
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4. Bijlagen 

 
4.1. De Baarnse Muziekexpres in tijden van Corona 
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4.2. Lunetten Utrecht 
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4.3. Drenthe, BOKD 
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4.4. ----- 

 

 
 


