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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Wij zijn allemaal Buren. De buurtwerkplaats is van iedereen en voor iedereen. We zijn een 

bewonersinitiatief waar iedereen gebruik van mag maken. De Buren is een inclusief woord, 

waarmee je alles en iedereen kunt bedoelen. 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Onze activiteiten richten zich op klussen, bouwen, creëren en talentontwikkeling. Het doel 

is om mensen te verbinden door middel van eerlijk en eenvoudig werk in een veilige 

setting. Binnen de wijkeconomie proberen wij werkzaamheden naar ons toe te trekken. 

Door bewoners zelf te laten werken in hun leefomgeving ontstaat meer gevoel van 

eigenaarschap. 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Wij zijn goed in het zien van kansen en talenten. We verbinden mensen van alle niveaus en 

culturen met elkaar. Bij je buren kun je immers alles maken! Wij zetten net dat stapje 

extra. Als onze klussendienst een schilderijtje ophangt dan hoor daar ook een praatje en 

een kopje koffie bij. Hierdoor heeft een klus dus ook een sociale impact.  

 

Kan niet kennen we niet. Onze deskundige vrijwilligers houden de oude ambachten levend. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door klussen aan ons te gunnen stimuleer je de wijkeconomie en komen middelen dubbel 

ten goede aan de Schiedammers. Daarnaast hebben we altijd handige vrijwilligers nodig. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Verhalen vertellen meer dan cijfers. De blije reacties van vrijwilligers en klanten zeggen 

genoeg. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Dat is heel breed. Wij hebben zo’n 15 vrijwilligers. Aan klanten en deelnemers van 
workshops hebben we tussen 100 en 150 mensen bereikt. 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Naast social media moeten wij het voor een groot deel hebben van mond op mond reclame. 
Vele klanten hebben over ons gehoord van hun buren. 
 
 
 

Buurtwerkplaats De Buren (bewonersinitiatief) 
Adres:   Parallelweg 403 Schiedam 

Contactpersoon: Joost Krop 

E-mail:  info@deburenschiedam.nl 

Tel:   06 - 42 80 85 80 

Omvang:  2 betaalde krachten, 15 vrijwilligers 


