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Introductie
Buurtcentrum De Lorzie is een druk bezocht buurtcentrum in het hart van Wormerveer. Veel bewoners nemen

wekelijks deel aan de vele activiteiten. Bewoners zijn ook actief betrokken bij het starten van nieuwe activiteiten.
Buurtcentrum De Lorzie gaat uit van een ‘maatschappelijke opgave’, baseert die op een goed inzicht in de problemen en
behoeften van burgers in de wijk, en verbindt sociale actoren in de wijk middels ‘partnerschappen’.
Buurtcentrum De Lorzie maakt het mogelijk dat met de opbrengsten van verhuur activiteiten worden ontplooid op sociaal,
maatschappelijk, creatief, cultureel en ontspannend gebied, die toegankelijk zijn voor alle inwoners van Wormerveer en
geïnteresseerden van daarbuiten.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 2

Historie De Lorzie
Sinds 2014 heeft, net als bij andere buurthuizen in Zaanstad, een proces van verzelfstandiging plaatsgevonden bij buurtcentrum
De Lorzie te Wormerveer. Het initiatief daartoe is uitgegaan van de gemeente Zaanstad, omdat uit onderzoek gebleken was dat
verzelfstandigde buurthuizen beter functioneerden dan de buurthuizen van stichting Welsaen (een welzijnsorganisatie in
Zaanstreek, Waterland en Amsterdam-Noord). Vanuit de gemeentelijke optiek is de crux van de verzelfstandiging het volledig
laten functioneren van het buurtcentrum door vrijwilligers. Stichting Welsaen kreeg in 2014 minder subsidie vanuit de
gemeente en werd, mede hierdoor, in juni 2014 failliet verklaard. Hierdoor kwam het pand, eigendom van Welsaen, in de
verkoop.

Het buurtcentrum De Lorzie werd voortaan volledig geëxploiteerd door Stichting Bewonersinitiatief Buurtcentrum Wormerveer
(hierna te noemen SBBW De Lorzie). Het is dit nieuwe bewonersinitiatief in 2015 gelukt om, met behulp van een gemeentelijke
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hypotheek, het gebouw “De Lorzie” aan te kopen. Met financiële steun van de gemeente is de inboedel van het pand
overgenomen, zodat de buurthuisactiviteiten konden doorgaan.

Buurtcentrum is nu in beheer bij een groep van circa 50 vrijwilligers
Het bestuur van SBBW De Lorzie is samengesteld uit 5 bestuursleden die het beheer, het risico en de programmering volledig
op hun schouders hebben genomen:

Johan Knopjes - Voorzitter
Jos Köster - Vice-voorzitter
Mieke Pasman - Secretaris
Piet Molenaar - Penningmeester

Gaandeweg werd duidelijk dat, voor het goed functioneren van het
buurtcentrum, een betaalde beheerder essentieel was. Vandaar dat gemeente Zaanstad jaarlijks een subsidie geoormerkt heeft
voor het professionele beheer (32 uur in de week). Samenvattend is het nieuwe bestuur van mening dat zonder professionele
ondersteuning het vrijwel onmogelijk is om de groep vrijwilligers naar behoren te laten functioneren.
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Voorjaar 2018 is een ‘Visie- en Strategietraject ’gestart, gefinancierd door de Gemeente Zaanstad, waarbij twee externe
adviseurs, Deny de Jong en Suzanne Kooij (vanuit het adviesbureau Offspring), het bestuur en de beheerder van SBBW De
Lorzie hebben gecoacht bij het ontwikkelen van een visie en een strategie voor de lange én de korte termijn. Bij het hele traject
was ook Jaap de Knegt, voormalig adviseur Dorpswerk Noord-Holland, nauw betrokken.

De situatie begin 2018
Hoewel SBBW De Lorzie een goed draaiende organisatie is en het bestuur door middel van een gemeentelijke subsidie een
beheerder heeft kunnen aanstellen, was er geen tijd of ruimte om na te denken over 'waar willen we eigenlijk naar toe met
SBBW De Lorzie en wat is daarvoor nodig?’

Ondersteuning van het bestuur bleek urgent, wil SBBW De Lorzie op langere termijn de huidige belangrijke functie in de wijk
kunnen blijven vervullen en zelf ook aan inhoudelijke programmering kunnen gaan werken. Deze ondersteuning wordt
inmiddels (maart 2019) gerealiseerd: de Gemeente Zaanstad heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor een assistent
beheerder en het bestuur is uitgebreid met een penningmeester.

Strategie- en visietraject tweede helft 2018
Het strategie- en visietraject, dat liep van mei tot en met december 2018, richtte zich op zowel korte- als langere termijnissues.
Op korte termijn diende het bestuur verder versterkt te worden en ontlast wat de beheertaken betreft. Voor de langere termijn
diende, in nauwe afstemming met de stakeholders uit de buurt, een visie op de toekomst ontwikkeld te worden waar het
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bestuur vervolgens de komende jaren gericht naartoe zou kunnen werken. De volgende onderwerpen zijn aan de orde
gekomen:
• Professionalisering beheer
• Ontlasten bestuur (rol-taakverdeling)
• Risicobeheersing / continuïteit borgen

• Relatie met en (on)afhankelijkheid van gemeente
• Waar liggen de kansen en wat wil de buurt
• Meer duidelijkheid over toekomstvisie, financiering/ verdienmodel
• Persoonlijke ambities bestuursleden
• Zichtbaarheid van Buurtcentrum De Lorzie in de wijk
• Vernieuwd aanbod cultuur
• Vrijwilligers: begeleidingstijd en instroom
Een serie van zes maandelijkse strategiesessies met het complete bestuur over wensen, toekomstbeeld, knelpunten, aanpak,
strategie en taakverdeling heeft plaatsgevonden. Hierbij stond de vraag centraal: wat voor buurtcentrum willen we in de
toekomst zijn?
Ook zijn er diverse gesprekken over SBBW De Lorzie gevoerd met ambtenaren en wethouders. Er is door het bestuur een
presentatie aan raadsleden gegeven en er is een enquête onder bezoekers gehouden. Bovendien heeft onderzoek naar de
reeds genoemde punten plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot het onderhavige plan dat de koers beschrijft die SBBW De
Lorzie wil uitzetten tot en met het jaar 2023.
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A. De analyse
1. SWOT Analyse
Deze SWOT analyse is aan het begin van het strategietraject in samenwerking met alle vrijwilligers van SBBW De Lorzie en de
externe projectleiders opgesteld: het betreft dus een objectieve blik van de interne organisatie in combinatie met
buitenstaanders op de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen voor SBBW De Lorzie.
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SWOT analyse De Lorzie (1)
• Sterke punten

• Zwakke punten

Eigen gebouw, multifunctioneel, verzorgd

SBBW De Lorzie heeft nog te weinig verbinding met de buurt
(imago oubollig, te weinig nieuwe groepen)

Gemeente vindt SBBW De Lorzie belangrijk (welke wind er ook
waait)

Alleen ouderen maken gebruik van het gebouw bij buurtgerichte activiteiten

Goed imago bij gemeente op alle niveaus (ambtelijk, bestuurlijk en in de wijk)

Jongeren vinden niet meer de weg naar De Lorzie

Flexibele bestuurders (ook beheer)

Te weinig bereik in buurt / te weinig zichtbaar

Gastvrije, enthousiaste vrijwilligers aangestuurd door professionele beheerder

Bestuur is overbelast, komt daardoor alleen aan ‘urgent en belangrijk’ toe

Locatie ligt centraal met vrij parkeren

Samenwerking SWT – wijkmanager – SBBW De Lorzie, het zogenaamde
driehoeksoverleg, is nog niet ingevuld

Capabel bestuur met hart op de goede plek, dat algemeen belang voorop stelt
(aldus externe adviseurs)

Het pand is in het weekend te weinig open

Bezoekers hebben hoge waardering voor SBBW De Lorzie

Vrijwilligers hebben moeite met nieuwe taken
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SWOT analyse De Lorzie (2)
• Kansen

• Bedreigingen

SBBW De Lorzie kan verbindende rol spelen voor buurtbewoners en
organisaties/ actoren door faciliterende locatie

Wegvallen bestuursleden: overbelasting kan leiden tot uitval

Gemeente vindt preventie en opbouwwerk belangrijk

Hoge onderhoudskosten in het pand

Er zijn nog veel verhuurbare ruimtes

Wegvallen bewoners die ouderenactiviteiten organiseren –
Geen nieuwe aanwas vrijwilligers en bestuursleden

Betere zichtbaarheid geeft kansen op nieuwe huurders, vrijwilligers
en bezoekers

Wegvallen of afname subsidie voor betaalde krachten

Met nieuwe penningmeester en werkgroep fondsenwerving nieuwe subsidies
en fondsen aanboren

Vertrek van het SWT als huurder
Gevaar van ‘mission drift’ kan dreigen door niet vasthouden aan eigen koers
Teveel zelf gaan organiseren, niet ‘op handen blijven zitten’ en niet op tijd
de organisatie van activiteiten aan anderen overdragen
Beperkte financiering vinden voor overdracht beheerstaken aan betaalde
medewerkers
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In aansluiting op de SWOT analyse heeft het bestuur het volgende vastgesteld:

Buurtcentrum De Lorzie is een druk bezocht buurtcentrum in het hart van Wormerveer. Veel bewoners nemen
wekelijks deel aan de vele activiteiten. Bewoners zijn ook actief betrokken bij het starten van nieuwe
activiteiten.
SBBW De Lorzie
• Faciliteert bewonersinitiatieven uit de wijk en wil boeien en inspireren met een gevarieerd aanbod;
• Ontplooit met de opbrengsten van verhuur activiteiten voor alle inwoners van Wormerveer en daarbuiten;
• Maakt het mogelijk dat verenigingen ruimtes huren,

waardoor leden en anderen elkaar kunnen ontmoeten;
• Verhuurt ruimtes aan maatschappelijke partners.

SBBW De Lorzie gaat uit van een ‘maatschappelijke opgave’,
baseert die op goed inzicht in problemen en behoeften van
burgers in de wijk, en verbindt sociale actoren in de wijk
middels ‘partnerschappen’.
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2. Analyse van de omgeving/het bedieningsgebied
Maatschappelijke urgentie
Wormerveer is een plaats waar vele maatschappelijke issues spelen waarop SBBW De Lorzie, nog meer dan nu het geval is, zou

kunnen inspelen. SBBW De Lorzie kan echter niet alle doelgroepen tegelijk bedienen en heeft ook niet de capaciteit om zich op
alle maatschappelijke problemen in de wijk Wormerveer te kunnen richten. Tijdens het adviestraject is eerst onderzocht of
SBBW De Lorzie een culturele hotspot zou kunnen worden, maar daarvoor is er niet genoeg aanbod en is de concurrentie
(Amsterdam dichtbij) te groot. Daarnaast hebben we de mogelijkheid van jeugdactiviteiten (13-17 jarigen) onderzocht, maar
ook daar bleek niet onze prioriteit te liggen.
Deze doelgroep vormt een kleine minderheid in de populatie en inventarisatie van de wensen van de doelgroep laat zien dat
men graag wil roken en drinken. De keuze voor jeugdactiviteiten in Wormerveer ligt niet voor de hand, temeer daar het
middelbaar onderwijs elders gehuisvest is. Men spaart liever door voor een festivalkaartje.
Daarom is besloten om in eerste instantie een beperkt aantal doelgroepen en één maatschappelijk probleem te selecteren
waarop SBBW De Lorzie zich met de eigen activiteiten het meest kan richten (zonder overigens andere doelgroepen en
onderwerpen bij voorbaat uit te sluiten).
De organisaties die ruimtes in SBBW De Lorzie huren, zijn vanzelfsprekend al op diverse doelgroepen en onderwerpen gericht;
het aanbrengen van een focus geldt met nadruk voor de zelf door SBBW De Lorzie te initiëren activiteiten.
Om een goed onderbouwde keuze voor een bepaalde doelgroep te maken, hebben we eerst in kaart gebracht welke sociale
problematiek in Wormerveer speelt.
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Sociale problematiek in Wormerveer
Uit de Wijkmonitor Wormerveer 2015 blijkt het volgende:

Lage tevredenheid over voorzieningen voor ouderen
Inwoners in Wormerveer zijn niet tevreden over de voorzieningen voor ouderen. Uit de Wijkmonitor 2015 bleek, dat slechts
18% van de inwoners toen tevreden was. Hier
ligt dus duidelijk een gat in het aanbod.
Overigens was SBBW De Lorzie in 2015 in de
huidige vorm nog niet op sterkte; het zou

kunnen dat met het grote aanbod voor
ouderen vanuit SBBW De Lorzie en De
Bloesem de enquête in 2018 anders uit zou
vallen. Toch is het duidelijk dat hier een kans
ligt voor De Lorzie om op het
punt ‘Voorzieningen voor ouderen ’een extra
inspanning te leveren.
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Substantiële armoedeproblematiek
Uit informatie afkomstig uit de Wijkmonitor 2015 blijkt, dat het percentage mensen met een uitkering en arbeidsongeschikten
in Wormerveer hoger ligt dan in Zaanstad als geheel. Hetzelfde geldt voor het aantal minimahuishoudens die niet bekend

waren bij de gemeente, het aantal mensen met WMO, en het aantal mensen zonder startkwalificatie. Conclusie: er is
substantiële armoedeproblematiek in Wormerveer en een substantieel deel van de bevolking is hulpbehoevend of heeft weinig
kansen in de samenleving. Dit is een gegeven waar SBBW De Lorzie rekening mee moet houden bij het ontwikkelen van eigen
activiteiten.
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Eenzaamheid blijkt groot probleem in Wormerveer
Uit het overzicht van onderwerpen waarmee mensen bij het Sociaal Wijkteam in Wormerveer aankloppen, blijkt dat de voor
SBBW De Lorzie relevante onderwerpen ‘Sociaal netwerk’, ‘Maatschappelijke participatie’, ‘Dagbesteding ’en ‘Activiteiten
dagelijks leven ’hoog scoren. Mensen blijken in onvoldoende mate een goed sociaal netwerk te hebben, hebben moeite om
maatschappelijk te participeren en vinden vaak geen zinvolle dagbesteding. Dit alles duidt op een hoog percentage eenzame,
kwetsbare mensen.
Volgens de Wijkmonitor vindt 11% van de inwoners van Wormerveer zelf dat ze te weinig sociale contacten hebben. Dit betreft
een groep van rond de 1200 mensen, een substantieel aantal. Eenzaamheid - vaak gerelateerd aan armoede - blijkt in

Wormerveer een groot probleem te vormen.
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Gebruik maken van het netwerk en de positieve krachten van de wijk
In het verleden zijn de Sociale Wijkteams onvoldoende toegekomen aan het
ondersteunen van informele
netwerken in de buurt. De beoogde beweging naar het voorkomen van
problemen krijgt in de praktijk
daardoor niet voldoende vorm. In deze wil en kan SBBW De Lorzie in de
toekomst meer gaan betekenen.
SBBW De Lorzie wil de komende tijd graag een rol spelen in het versterken

van het sociaal weefsel in de
wijk. De opbouwwerker van het vorige SWT was weggevallen en werd
vervolgens 1,5 jaar lang niet
vervangen. Hierdoor hebben allerlei activiteiten (b.v. voor nieuwkomers)
geen doorgang kunnen vinden.
SBBW De Lorzie zou opbouwwerk-achtige activiteiten meer kunnen gaan oppakken; afhankelijk van de
inzet van het nieuwe SWT.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 16

Er is steeds meer behoefte aan juist datgene wat SBBW De Lorzie kan
bieden: ondersteuning van informele netwerken in de buurt, kennis van
wat in de wijk wel en niet werkt (deze kennis is SBBW De Lorzie aan het
opbouwen) en een veilige plek voor kwetsbare ouderen (die SBBW De
Lorzie nu al biedt, maar waarbij geen sprake is van enige vorm van

dagbesteding).
SBBW De Lorzie kan mogelijk in de geschetste lacunes voorzien door een
pro-actieve rol te spelen, samen met buurtbewoners plannen te maken,
die een aanvulling kunnen vormen op het reeds in gang gezette
wijkplan.
SBBW De Lorzie kan in de toekomst nog meer inzetten op de
verbindende en faciliterende rol die in de missie staat.
Buurthuizen worden met name genoemd als partner van het SWT. In het
bijzonder bij het inhoud geven aan het wijkplan. Het wijkplan voor
Wormerveer heeft een vijftal prioriteiten te weten:
Armoede bestrijding
Tegengaan van eenzaamheid
(mentale) gezondheid
Veiligheid (opgroeien)
Fundering (Leefbaarheid Zeeheldenbuurt)
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In concreto betekent dit dat om de vier weken een overleg plaatsvindt tussen teamleider/opbouwwerkers – wijkmanager –
afvaardiging bestuur SBBW en beheerder.

Doelgroepen-analyse: voor wie kan SBBW De Lorzie betekenisvol zijn?
Alle mogelijke doelgroepen waar SBBW De Lorzie zich in de toekomst op zou kunnen
gaan richten zijn in kaart gebracht. Bij de selectie van de meest belangrijke doelgroepen

heeft het bestuur van SBBW De
Lorzie zich laten leiden door drie vragen:

‣ Welke maatschappelijke problematiek is voor ons het meest relevant?
‣ Welke doelgroepen passen goed bij ons?
‣ Waar kunnen wij als SBBW De Lorzie het meeste verschil maken?
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De doelgroepen
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Conclusie: focus op tegengaan eenzaamheid
Uiteindelijk is ervoor gekozen om te onderzoeken of eenzaamheid een thema zou kunnen zijn dat SBBW De Lorzie kan
oppakken.
De doelgroep waar SBBW De Lorzie zich voornamelijk op wil gaan richten is de groep eenzame mensen van 20 tot 55 jaar. Uit
voorafgaand onderzoek is gebleken dat daar heel veel verborgen eenzaamheid zit. Onderzoek naar eenzaamheid en het
functioneren van netwerken binnen de diverse categorieën van WMO, Participatiewet en Jeugdwet duidt erop dat de eerste
resultaten van de effecten van de decentralisaties in tegenspraak zijn met de beoogde beleidsdoelen, namelijk met meer
zelfredzaamheid en een toename van het aanspreken van het eigen netwerk. Optimisten duiden dit als aanloopproblemen van
een ingewikkelde stelselwijziging in combinatie met bezuinigingen (de supertanker die zijn koers moet verleggen, zie Peter de
Visser van Incluzio).
Anderen zijn minder overtuigd van de ratio van het nieuwe beleid en bezien deze fricties als signalen van fundamentele
systeemfouten van het nieuwe stelsel. SBBW De Lorzie zal als samenwerkingspartner van het nieuwe Incluzio SWT haar belang
in het sociale domein voortdurend blijven benadrukken en streeft daarbij naar eendrachtige samenwerking met alle
relevante partijen. Een focus op eenzame wijkbewoners zou daarbij - zo blijkt uit onderzoeksresultaten - aanknopingspunten

kunnen bieden. Een louter faciliterende rol, in afwachting van initiatieven uit de wijk zelf (autonomie en zelfredzaamheid van
burgers) zal wellicht onvoldoende blijken.
Vanaf begin 2019 doet SBBW De Lorzie nader onderzoek op welke manier eenzame buurtbewoners van 20 tot 55 jaar het beste
bereikt kunnen worden en welk aanbod voor hen ontwikkeld kan worden.
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‘Als je eenzaamheid omdraait krijg je
ontmoeting. SBBW De Lorzie is een
ontmoetingscentrum dat de potentie heeft
eenzaamheid tegen te gaan.’
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B. SBBW De Lorzie richting 2023
3. Beeld van De Lorzie in 2023
SBBW De Lorzie is in 2023 een plek waar veel initiatieven van burgers en organisaties uit de wijk Wormerveer onderdak vinden.
Het buurtcentrum biedt ruimte voor ontmoetingen, bijeenkomsten, cursussen en ander aanbod dat gericht is op kwetsbare
doelgroepen zoals eenzame ouderen, alleenstaande ouders en andere buurtbewoners die door omstandigheden in een
isolement zijn geraakt. Buurtcentrum SBBW De Lorzie kiest ervoor om niet zelf activiteiten te organiseren, maar om initiatief
van buurtgenoten, kleine initiatieven en organisaties vooral mogelijk te maken (te faciliteren) door het bieden van ruimtes,
onderdak en een centrale ontmoetingsplek. Dit moet uiteindelijk resulteren in een optimale bezetting van het gebouw in 2023
met maatschappelijke huurders en het volop benutten van alle ruimtes in het drie verdiepingen tellende pand. Zowel bezoekers
als vrijwilligers worden gastvrij ontvangen. De buurt kent en waardeert SBBW De Lorzie. Andere ontmoetingscentra en
maatschappelijke organisaties in de wijk werken intensief samen met SBBW De Lorzie in een maatschappelijk
samenwerkingsverband rondom een aantal duidelijk omschreven doelen. Daarin is SBBW Lorzie een belangrijke initiatief
nemende en dragende partij. De SBBW De Lorzie beheert, verhuurt, faciliteert en initieert. Zij stimuleert buurtinitiatieven en

organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning.
Tegelijkertijd houdt SBBW De Lorzie ook nauw contact met de buurt om te weten wat er leeft. Tenslotte heeft De Lorzie een
vrijwilligersnetwerk met actieve buurtgenoten vanuit verschillende achtergronden en kwaliteiten voor het uitvoeren van
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beheer en overkoepelende activiteiten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met subsidie van gemeente Zaanstad, bijdragen
van partnerorganisaties, maatschappelijke verhuur, baromzet en projectsubsidies van fondsen.

Om dit beeld kort samen te vatten is SBBW De Lorzie in 2023:
Een warme, gastvrije en professionele plek voor ontmoeting en ontspanning. Het pand staat open voor het organiseren van

veelsoortige activiteiten, is een accommodatie voor diverse verenigingen en maakt buurtactiviteiten en culturele activiteiten
mogelijk. Het hele pand wordt verhuurd voor activiteiten en biedt ruimte
voor organisaties die aansluiten bij de missie van SBBW De Lorzie;
SBBW De Lorzie is een paraplu voor initiatief. Kleine organisaties zonder rechtspersoon (huttenbouw, 4/5 mei comité) kunnen
via SBBW De Lorzie subsidies aanvragen met gebruikmaking van het rekeningnummer van SBBW De Lorzie. Daarnaast zal SBBW
De Lorzie initiatieven in de wijk stimuleren en onderdak bieden/het pand openstellen voor ontmoeting en activiteiten. SBBW

De Lorzie kiest voor een rol om te faciliteren (mogelijk te maken);
SBBW De Lorzie richt zich op het vervullen van een maatschappelijke opgave in Wormerveer door te verbinden en activiteiten
te laten plaatsvinden. Hierin is de SBBW De Lorzie verbinder tussen professionele sociaal-maatschappelijke actoren en
burgerinitiatieven.
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4. Evenwicht / spanningsvelden
Er zijn diverse terreinen waarbij het bestuur van SBBW De Lorzie moet bepalen waar het zich positioneert:

Deze spanningsvelden zijn in verschillende sessies besproken, waarbij SBBW De Lorzie uiteindelijk op het volgende uitkomt:

• SBBW De Lorzie wil het liefst de rol van facilitator spelen als het gaat om nieuw initiatief, maar ziet ook dat veel
initiatiefnemers uit de wijk niet altijd alles in huis hebben om e.e.a. tot een succes te maken. De verleiding is dan om ‘het zelf
te gaan doen’. Dit heeft in het verleden steeds tot succesvolle resultaten geleid!
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• Dit is heel mooi, en tegelijkertijd ook een valkuil, het kan tot overbelasting leiden. De werkwijze waarbij organisaties door
SBBW De Lorzie gestimuleerd worden om zelf dingen te organiseren, heeft de voorkeur. Dit blijft een voortdurend
aandachtspunt.

• SBBW De Lorzie heeft inmiddels (in de loop van het
visietraject) veel meer duidelijkheid gekregen over de
positie t.o.v. de gemeente. Waar mogelijk wordt
aangesloten bij beleid en wensen van de gemeente, maar
alleen als dat past bij de eigen missie en visie; die staan
voorop. Maatschappelijke subsidie van de gemeente is

essentieel voor het voortbestaan van SBBW De Lorzie.

• SBBW De Lorzie wil met het SWT als volwaardige
samenwerkingspartner samenwerken,

• SBBW De Lorzie wil andere organisaties faciliteren, maar
zelf als eigen organisatie ook veel beter zichtbaar worden.
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5. Strategie - organisatie
Missie: ( Waar staan we voor)
De Lorzie is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn wil bevorderen van de inwoners van met name
Wormerveer. De Lorzie wil bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement
van kwetsbare bewoners. Het bestuur van de Lorzie gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de
talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt.
De Lorzie geeft je de ruimte.
De Lorzie wil de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, faciliteren en begeleiden van
laagdrempelige activiteiten. De Lorzie wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn voor diverse (groepen van) wijkbewoners.
Een voor jong en oud bekende centrale plek, die naast gelegenheid tot sociaal contact voor een ieder een breed scala aan
ontplooiingsmogelijkheden biedt. De Lorzie wil een huis zijn dat zekerheid biedt aan mensen die daaraan behoefte hebben,
zodat De Lorzie voor hen een centrale plek kan zijn in hun leven.
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Visie: (waar gaan we voor)
1. Faciliteren. De Lorzie biedt ruimte voor een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod met ontmoetingen,
bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten van bewonersinitiatieven uit de wijk. De Lorzie brengt buurtinitiatieven bij
elkaar en organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning;

2. Verhuren. Binnen het pand van De Lorzie is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren, waardoor leden en
anderen (individuen) elkaar kunnen ontmoeten. De Lorzie hanteert de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne,
klantvriendelijkheid en heeft tegelijkertijd een lage drempel voor toegankelijkheid. Het doel is om in 2023 een complete
bezetting te bereiken van het gebouw, met maatschappelijke huurders en het volop benutten van alle ruimtes in het drie
verdiepingen tellende pand;
3. Maatschappelijk actief. De Lorzie werkt actief samen met andere ontmoetingscentra en maatschappelijke organisaties in

de wijk. Zij doet dit in een maatschappelijk samenwerkingsverband rondom een aantal duidelijk omschreven doelen. Hierin
is De Lorzie een belangrijke initiatiefnemer;
4. Verbindend. Voor vrijwilligers biedt de Lorzie een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht kunnen
worden. Ook hiervoor geldt: De Lorzie geeft je de ruimte. De Lorzie bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve
buurtgenoten vanuit verschillende achtergronden en kwaliteiten voor het uitvoeren van beheer en van overkoepelende
activiteiten;
5. Financieel gezond. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en
commerciële verhuur, baromzet, subsidie van gemeente Zaanstad en projectsubsidies van fondsen.
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Doelen voor 2023
Voor 2023 heeft het bestuur van De Lorzie de volgende doelen bepaald:
1. Buurtcentrum De Lorzie benut de verhuurbare ruimtes optimaal en geeft gelegenheid voor activiteiten die
aansluiten bij missie en visie;
2. Het beheer van buurtcentrum De Lorzie is professioneel en afdoende, er is optimale
begeleiding van de vrijwilligers en alle beheersregels worden nageleefd;
3. De exploitatie van De Lorzie is duurzaam gefinancierd en financieel gezond, er is een ruime
reservebuffer voor eventueel mindere tijden;
4. Het bestuur is ontlast van beheer, stabiel, voldoende bezet en richt zich op netwerken,

faciliteren en initiëren;
5. De Lorzie is alom bekend en zichtbaar in de buurt;
De Lorzie heeft een goed lopend en succesvol inhoudelijk samenwerkingsverband opgezet met
organisaties, buurtinitiatieven en professionele maatschappelijke organisaties met als doel het verminderen van eenzaamheid
van kwetsbare buurgenoten.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 28

Strategie om de gestelde doelen te realiseren
Om de gestelde doelen voor 2023 te realiseren worden de volgende strategische speerpunten
bepaald:
• versterken van het intern beheer (uitbreiding formatie met subsidie van gemeente);

• interne verbeteringen aan het gebouw
• ruimte creëren voor het bestuur (van beheer naar ontwikkelen – minder uitvoerend en meer verbindend, heldere
taakafbakening binnen het bestuur, eventuee uitbreiding van het bestuur;
• Het versterken van de zichtbaarheid van SBBW De Lorzie in de buurt (iedereen moet de weg kunnen vinden naar
Buurtcentrum De Lorzie en weten wat Buurtcentrum De Lorzie is) Hiervoor zal een communicatiestrategie en
implementatieplan met een extern bureau ontwikkeld worden.
• Het ontwikkelen van een samenwerkingsverband met initiatieven en organisaties (bijv. het SWT) om tot een programma
van activiteiten te komen.
• Het versterken van financiële positie van SBBW De Lorzie ( realiseren van projectsubsidies voor concrete activiteiten,
uitbreiding subsidieovereenkomst met gemeente, concrete afspraken met bijv. SWT over financiering van
maatschappelijke rol vanuit beschikbaar budget, vergroten van de inkomsten uit verhuur ruimtes).
• Uitbreiden van het netwerk van vrijwilligers ( kwalitatief: hoger niveau vrijwilligers en kwantitatief: meer vrijwilligers met
optimale training en begeleiding).
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6. Stakeholders en krachtenveld
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Gemeente, SWT, buurt, verenigingen
Het bestuur van SBBW De Lorzie is ervan overtuigd dat alleen gewerkt kan worden aan de maatschappelijke opgave in
samenwerking met een breed scala aan maatschappelijke partners. In dat kader zijn allerlei mogelijke stakeholders in kaart

gebracht (zie schema hierboven) die voor SBBW De Lorzie relevant kunnen zijn. De komende tijd is het de bedoeling dat de
contacten met diverse stakeholders geïntensiveerd worden.
Met name het nieuwe Sociale Wijkteam (vanaf 2019 ingevuld door Incluzio) is in deze van cruciaal belang. De driehoek Sociaal
Wijkteam - Buurtcentrum - Wijkmanager heeft de laatste jaren niet goed gefunctioneerd. Juist in het kader van preventie wordt
het van wezenlijk belang geacht dat deze driehoek wel goed functioneert.

Voor het nog beter bereiken van eenzamen en ouderen, die nu nog niet in beeld zijn, wil SBBW De Lorzie meer gaan
samenwerken met diverse buurtcentra (o.a.De Bloesem) en met het zogenoemde seniorenoverleg. Dit overleg is een platform
waar allerlei organisaties voor en van ouderen bij elkaar komen.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 31

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 32

7. Interne organisatie (bestuur, beheer etc)
In de beschrijving van Doelen en Strategie (H 5) is één en ander opgemerkt over de interne organisatie. De strategie is er op
gericht om het bestuur te ontlasten van beheerstaken en ruimte te creëren voor externe taken: zichtbaarheid versterken in de
buurt, netwerken opbouwen en de maatschappelijke opgave rondom eenzaamheid op te pakken. Dit vergt ook inhoudelijke

versterking en mogelijk uitbreiding van het bestuur, meer afstand creëren tot de uitvoering.
De afspraak is dat de externe rol van SBBW De Lorzie pas kan worden opgepakt als het beheer verder is versterkt. Anders raakt
het bestuur overbelast en kunnen de ambities niet worden waargemaakt. Het bestuur wil daartoe ook speciale projectgroepen
of commissies in het leven roepen waar ook actieve en betrokken buurtgenoten in gaan deelnemen.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit zes bestuursfuncties. Dit bestuur is een zogenoemde “uitvoerend bestuur”. De huidige
invulling van functies zijn: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, tweede secretaris (vacant), penningmeester en een algemeen
bestuurslid (vacant). Het volledige bestuur bestaat alleen uit vrijwilligers. Zij zijn niet altijd aanwezig binnen het buurtcentrum.
Behalve mevrouw Pasman, zij vervangt de beheerder wanneer deze er niet is. Het bestuur komt om de week samen om de
bedrijfsvoering met elkaar te bespreken.

Het beheer
Naast de professionele beheerder zijn sedert 1 maart 2019 een tweetal vrijwillige assistent-beheerders actief. Zij worden
ingezet om de beheerder en het bestuur te ontlasten.
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8. Vrijwilligers
SBBW De Lorzie werkt zoveel als mogelijk met vrijwilligers. Dat geldt voor het bestuur en de vrijwilligers die beheer,
onderhoudstaken gastvrouw/-heertaken uitvoeren. In totaal gaat het om ca. 50 personen.
Deze groep is stabiel. Er is weinig verloop. De enige professionele kracht is de beheerder. Deze speelt een centrale rol in het

coachen, begeleiden en aansturen van de vrijwilligers. Verder is diegene belast met de uitvoering van de dagelijkse
beheertaken en het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden.
De beheerder wordt sinds maart 2019 ondersteund door 2 assistent-beheerders. Deze vrijwilligers worden (bij uitzondering)
beloond met de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Bij verdere groei van De Lorzie zal meer van deze constructie
gebruik gemaakt worden.
Deze assistenten zijn onder andere in de avonden en bij de activiteiten in het weekend aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor
het algemene beheer van SBBW De Lorzie. Op deze wijze wordt het bestuur ten dele ontlast van operationele taken.
De keuze om zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken is ingegeven door de financiële situatie. Met de beperkte middelen wil
het bestuur het buurtcentrum zo vaak als mogelijk is openstellen. De accommodatie is echter een complicerende factor. Het
gebouw is groot en door de bouwwijze met drie etages niet overzichtelijk. Er zijn bovendien ingewikkelde systemen en
procedures voor de (brand)veiligheid. Dat vraagt eigenlijk om een constante aanwezigheid van een professionele beheerder.
Omdat dit niet mogelijk is kiest het bestuur voor training van geselecteerde vrijwillige assistent-beheerders. Om deze functie
aantrekkelijk te maken ontvangen zij de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding.
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Functieprofielen en indeling
Om de organisatie met uitsluitend vrijwilligers te laten functioneren, hebben alle beschreven werkprocedures als doel de
werkzaamheden zo slagvaardig en gemakkelijk mogelijk te maken. De communicatielijnen zijn daarom kort. Eenvoud is
belangrijk omdat de vrijwilligers niet een hele week aanwezig zijn, met als gevolg dat zij snel (nieuwe) werkwijzen vergeten. Ze
zijn te kort aanwezig gedurende de week om nieuwe werkwijzen zich snel eigen te maken. Afgezien van de gastheer/
gastvrouw, is het lastig om over “het afbakenen van een functie” te spreken. Doordat de organisatie maar klein is en het een
organisatie betreft waar “altijd wel weer wat geks gebeurt”, dient men flexibel met de situatie om te kunnen gaan, zoals die zich
op dat moment voordoet (adhocratie). De beheerder behoort van alle markten thuis te zijn, maar met name de staffuncties, de
technische dienst en het bestuur zijn voor de diverse disciplines ingewerkt om in te kunnen springen waar nodig.
Voor vrijwilligers is er de mogelijkheid van scholing, training en coaching. Dat aanbod is onderdeel van het vrijwilligersbeleid dat
o.a. tot doel heeft de vrijwilligers aan SBBW De Lorzie te binden. Het vinden van nieuwe vrijwilligers en met name vrijwilligers
voor gespecialiseerde taken, is een punt van zorg. Met Dorpswerk Noord-Holland zijn afspraken gemaakt om daar in 2019
planmatig mee aan de slag te gaan.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 35

Organigram SBBW De Lorzie
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9. Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg betreft de volgende onderdelen van bestuur en beheer van SBBW De Lorzie: bestuur, professionele beheerder,
vrijwilligers, barexploitatie, PR, gebouw en inventaris, tevredenheid van gebruikers/medewerkers/omgeving en financiële

resultaten.
Het bestuur maakt voor de kwaliteitscontrole gebruik van het kwaliteitszorgsysteem “Goed voor elkaar” van Dorpswerk NoordHolland. Er is daarin speciale aandacht voor veiligheid en aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan hygiëne,
arbeidsomstandigheden, alcoholverstrekking, brandpreventie, ontruiming, opleiding van prof. beheerder en vrijwilligers en
toezicht op de financiën.
In 2017 is een 0 meting gedaan met “Goed voor elkaar”. Daaruit is een actielijst voortgekomen
waarvan de belangrijkste onderdelen inmiddels zijn uitgevoerd. Om de vinger aan de pols te houden
herhaalt het bestuur “Goed voor elkaar” elke twee jaar.
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10. Financiën
SBBW De Lorzie opereert vanuit een gemixt financieringsmodel dat bestaat uit de volgende bronnen:

• subsidie van de gemeente Zaanstad
• aanvullende middelen voor het versterken van bepaalde functies (zoals beheer)
• contractfinanciering voor maatschappelijke opgaven (bijv. met SWT)
• inkomsten uit verhuur en verkoop (verhuur, baromzet etc.)
• projectsubsidies voor specifieke projecten of verbeterslagen in de ontwikkeling van SBW De
Lorzie
• Giften en donaties (moet worden verkend op haalbaarheid)
• Sponsoring (idem)
Het streven is om een reservebuffer te ontwikkelen van minimaal € 15.000 en maximaal € 25.000.
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Alleen de kosten van afschrijvingen en de kosten van de inkoop nemen jaarlijks in dit overzicht toe. De overige kosten blijven
ongeveer gelijk. De afschrijvingen nemen toe omdat sinds 2017 investeringen worden geactiveerd en dat betekent dat in de
daarop volgende jaren een gedeelte van deze investering (als last) wordt afgeschreven (waardevermindering van de
investering). De kosten inkoop nemen toe omdat ook bij de inkomsten er jaarlijks van wordt uitgegaan dat de barinkomsten
moeten worden verhoogd.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 39

Zoals bij de kosten reeds is aangegeven is het streven om de inkomsten jaarlijks met 4% te doen toenemen. Enerzijds zal dit
gebeuren door jaarlijkse inflatie; anderzijds is het streven er op gericht om de ruimtes frequenter te gaan verhuren, Dit is geen
eenvoudige kwestie. Bij de subsidiëring van de gemeente is er vanuit gegaan dat maar 25% van de exploitatie wordt
gesubsidieerd. In dit overzicht is er ook al van uit gegaan dat SBBW De Lorzie ook op andere wijzes inkomsten genereert. In dit
overzicht is te zien dat het niet eenvoudig is om op basis van deze subsidie verstrekking van de Gemeente Zaanstad het hoofd
boven water te houden. Het is noodzakelijk om meer inkomsten te genereren.

Beleidsplan De Lorzie 2019-2023, december 2019

Pagina 40

