
 

De maatschappij vraagt om meer zelfredzaamheid en zorg voor elkaar. 
Buurtcirkel is een antwoord: het ondersteunt kwetsbare mensen - met 
minimale inzet van professionals - en helpt ze om vanuit hun eigen talent 
weer mee te doen in de maatschappij. Deze visie drijft ons elke dag. 
Daarom bieden wij een programma aan om zélf een Buurtcirkel op te 
richten. 

Buurtcirkel 
Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit 
hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach. De vrijwilliger is het aanspreekpunt voor de 
deelnemers, de coach is er alleen als het nodig is. Het doel is om bij te dragen aan autonomie, zelfredzaamheid en het 
herstel van kwetsbare mensen met diverse ondersteuningsbehoeften.  

Resultaat 
Deelnemers voelen zich veiliger en krijgen een sociale rol in hun buurt. Uit metingen blijkt dat er sprake is van minder 
verslaving en minder medicijngebruik. Bovendien kan een Buurtcirkel een besparing opleveren van meer dan 90% op 
individuele zorgkosten. Daarnaast voorkomt het bij 1 op de 10 deelnemers dakloosheid, wat een besparing oplevert van 
€ 60.000 (Maatschappelijke Businesscase, XpertiseZorg, 2016). 

Programma 
Pameijer is eigenaar van de merknaam Buurtcirkel en heeft het concept, programma en materiaal voor de Nederlandse 
markt ontwikkeld, dat we dagelijks blijven doorontwikkelen. Vanuit +Vijf faciliteren en ondersteunen we gemeenten en 
zorgorganisaties om zelf een Buurtcirkel te starten en kwalitatief te onderhouden. Het programma voor de start van een 
Buurtcirkel kent vier onderdelen: 
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Buurtcirkel® 
Programma

ONDERZOEK 

Onderzoeken welke 
wijken geschikt zijn  

+ draagvlak creëren.

1
OPSTARTEN 

Uitvoeringscapaciteit 
organiseren/ faciliteren, 

vinden van vrijwilligers en 
potentiële deelnemers. 

+ coach opleiden.

2
REALISEREN 

Starten minimaal 5 
potentiële deelnemers, 

uitbreiden tot 12. 
+ coachen van vrijwilliger 

door Buurtcirkelcoach.

3
DOORONTWIKKELEN 

Beantwoording van 
ondersteuningsvragen 
binnen de buurtcirkel. 
+ in- en uitstroom van 
deelnemers faciliteren.

4

Neighbourhood Circle

Program.

Society demands more independence and care for each other. Neighbourhood 
Circle is an answer to this need: it supports vulnerable people with the minimal 
use of professionals. It stimulates the vulnerable to get involved in society again 
by using their talents. This vision drives us every day. Therefore, we offer a 
program to independently create a Neighborhood Circle.

Neighbourhood Circle
A Neighborhood Circle is a group of 9 to 12 members who live nearby each other. They support each other using their 
talents, with the backing of a volunteer and a professional coach. The volunteer is the contact for the participants, and the 
coach is only there to supervise. The goal of Neighborhood Circle is to contribute to autonomy, self-reliance and 
rehabilitation of vulnerable people with different support needs.

Results Results
Participants feel safer and have a social role in their neighbourhood. Moreover, research implicates that there has been 
less use of medication and fewer addicted participants. Also, Neighborhood Circle can result in savings of more than 90% 
on individual care costs. Moreover, it prevents 1 out of 10 participants to become homeless, resulting in a saving of € 
60,000 (Social Business Case, XpertiseZorg, 2016).

Program
Pameijer is the owner of the Neighborhood Circle brand and developed the concept, program and materials for the 
Dutch market which, is further developed every day. +Vijf facilitates and supports municipalities and health care 
institutions to self-employ Neighborhood Circle on a high standard. To start a Neighbourhood Circle, four phases need 
to be employed. The four phases are:

Investigate which 
areas are suitable 
+ create support.

Research Start-up
Organise / facilitate 

implementation, finding 
volunteers and potential 

participants. Educate 
coach.

Employ
Start with at least five 
potential participants, 

spread to 12.
+ Circle Coach needs to 
support the volunteer.

Further Development
Answering support 
questions within the 

Neighbourhood Circle. + 
Facilitate inflow and 

outflow of participants.



Kosten 
Een Buurtcirkel kan op diverse manieren gefinancierd worden, 
bijvoorbeeld als algemene voorziening binnen een gemeente. 
Gemeentes investeren dan circa € 35.000,- in de opstartfase. 

De kosten voor de opleiding en ondersteuning van +Vijf zijn €5.000,- per 
Buurcirkel in het opstartjaar en €3.500,- voor elk opvolgende jaar. Deze 
prijs is exclusief BTW. De additionele in- en uitvoeringskosten, voor 
onder andere de projectleider en de Buurtcirkelcoach komen daarbij 
voor rekening van de uitvoerende organisatie. 

Meer weten? 
Neem contact op met Ruud van der Kind 
ruud.van.der.kind@pameijer.nl of Jan Alblas jan.alblas@pameijer.nl. 
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Buurtcirkel is een franchise-formule die organisaties zelf kunnen 
uitvoeren. Het concept is afgeleid van de methode ‘community 
supported networks’ van de organisatie Keyring. Deze methode wordt 
in Engeland al vanaf 1990 met succes ingezet en kent daar momenteel 
900 actieve locaties.  

Momenteel zijn er Buurcirkels actief in Rotterdam en Arnhem die in co-
creatie  met onder andere R.I.B.W. Arnhem en Siza zijn gerealiseerd. 
Daarnaast neemt Buurtcirkel deel aan het aanjaag-programma Nieuwe 
wegen GGZ en opvang van het ministerie van VWS.

Deelnemer 
“Ik ben niet zo'n 
prater en maak 
wat moeilijker 
contact met 
anderen. Maar ik 
wil wel graag meer mensen leren 
kennen. Door Buurtcirkel praat ik nu 
meer en makkelijker. Vooral met de 
mensen in mijn groep, ook ken ik nu 
meer mensen in de buurt. Zo ben ik 
minder eenzaam.“ 

Vrijwilliger 
“Als vrijwilliger bij 
Buurtcirkel leerde 
ik opnieuw wat ik 
kan betekenen 
voor anderen en 
dat ik mee mag doen in de 
samenleving. De meeste deelnemers 
herkennen zich hier in, en dat 
betekend veel voor mij. Ik zie dat de 
deelnemers het meest opleven van 
de hulp die ze aan anderen kunnen 
bieden.” 

Coach 
“Ik leid niet, ik 
coach en dat is 
fundamenteel 
anders. Vanuit 
mijn rol als 
Buurtcirkelcoach 
zet ik de mens centraal. Ik benader 
iedereen op basis van 
gelijkwaardigheid en ga uit van de 
gedachte dat elk persoon kwaliteiten 
en mogelijkheden bezit om 
uiteindelijk tot een voor hen 
passende oplossing te komen voor 
de vraagstukken waar zij in het leven 
mee worden geconfronteerd.”

Circle Neighbourhood is a franchise formula that can be self-
executed by organisations. The concept is derived from the method 
"community supported networks' organisation Keyring. This method 
has been successfully used in England since 1990 and has currently 
900 active sites there.

Currently, there are Neighbourhood Circles active in Rotterdam and 
Arnhem in co-creation that includes R.I.B.W. Arnhem and Siza are 
realised. Additionally, Neighbourhood Circle participates in a program 
supported by the mental care-body of the government.  

A Neighborhood Circle can be funded in several ways such as general 
provision within a municipality. Municipalities invest about € 35,000, - in 
the start-up phase.

The cost for the training and support of +Vijf is € 5000, - per 
Neighborhood Circle in the startup year and € 3500, - for each 
subsequent year. This price does not include VAT. The additional inputs 
and implementation costs. Namely, for the project manager and the 
Neighborhood Circle Coach are to be paid for by the executing 
organisation.

Neigbourhoo
d Circle

For Each other

Costs

Interested?

Contact gaby.coolen@pameijer.nl. 

want to know more people. Thanks to 
Neighborhood Circle I talk to more 
people and easier. Particularly,  with 
the people in my group, I also know 
more people in the neighbourhood 
now. So I am less lonely. "

"I'm not a
talker and make
difficult
contact with
others. But I do 

Participant

Volunteer
"As a volunteer at
Neighbourhood 
Circle 
I discovered
what I can mean
for others and
that I can contribute to our society. 
Most participants recognise 
themselves in this, and that means a 
lot to me. I see that most participants 
flourish from the help they can offer to 
others

"I am not in the
lead, I coach, and 
that's 
fundamentally
Different. From
my role as
Circle Coach, I put people first. I 
approach everyone on an equal basis 
and start from the idea that each 
person possesses qualities and 
potential. Ultimately, we will find for 
every participant an appropriate 
solution to the problems they face in 
life. "

Neighbourhood


