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Over Buurkracht 

CONCEPT
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# buurtteams

>600 buurten in >150 NL gemeenten hebben hun buurkracht ingezet. 

Visie
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen 
samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in de 
buurt. 

Missie
Om overal in Nederland buurkracht op te wekken en te versterken. 
Door het buren mogelijk te maken om elkaar te vinden en met 
elkaar aan de slag te gaan. Om samen kleine en grote dingen in de 
buurt voor elkaar te krijgen. 

Stichting Buurkracht is een maatschappelijke onderneming



Methode

CONCEPT

Buurkracht vindt 
gangmakers in buurten 

en vormt hiermee 
buurtteams. De teams 

werven deelnemers voor 
de acties en coördineren 

de uitvoering ervan. 

Het persoonlijke contact 
tussen buren geeft 
vertrouwen en is 

daardoor vaak precies het 
zetje dat mensen nodig 

hebben om 
mee te doen. 

Handleidingen, 
communicatiemiddelen en 

ondersteuning van 
buurtbegeleiders maakt het 
voor buurtteams makkelijker 
om een actie op te zetten en 
voor deelnemers om mee te 

doen.

De buurt wordt mooier,  
zowel fysiek als sociaal. 
Bewoners hebben meer 
contact, kennen elkaar 

beter en krijgen daardoor 
meer voor elkaar. 

Ambassadeurs Vertrouwen Ondersteuning
Verbetering van 

Leefbaarheid



Groeipad

CONCEPT

• Campagne starten

• Aanhaken bij 
initiatiefnemers

• Buurtteam smeden

Initiëren

1

• Mobiliseren 
middengroep

• Uitwerken en 
uitvoeren actie(s)

Activeren

2

• >1 Initiatieven 
harmoniseren

• Buurtorganisatie 
professionaliseren

Structureren

3

• Meerdere, 
verschillende acties 

• Right to challenge
faciliteren

Groeien

4

• Wijkbedrijf 
formaliseren

• Inbesteden aan 
buurtcollectief

Bestendigen

5



Onderzoek met provincie Overijssel: werkt buurkracht ook voor 
Asbest?

CONCEPT



Buurtaanpak Asbest

CONCEPT

Vormen 
buurtteam

Kennismaken 
en plannen

Kiezen en 
bekend 

maken

Buren 
enthousias-

meren

Actiedag 
houden

Vinden 
initiatiefnemers

21

6

3

4 5

Bewoners

Gemeente Buurkracht



Buurkracht Online: 
Alles bij de hand



Buurkracht Online: 
formats communicatiemiddelen, geleverd als 
drukwerk



Opbrengst

CONCEPT

• bewustwording over asbestdaken

• collectief asbestschuurdaken verwijderen

• publicaties in de lokale pers

• voorbeeld voor andere buurten

• draagt bij aan grotere sociale cohesie 

• een ervaren buurtteam dat ook andere acties kan 
starten



Djoera Eerland
Marketeer

06 21 82 64 27
djoera@buurkracht.nl
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