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BUUV draagt bij aan de maatschappij 
 

De sociale diensten-marktplaats BUUV in Haarlem draagt bij aan de 

maatschappij. Juist in de komende periode van bezuinigingen levert BUUV een 

maatschappelijk rendement dat bijdraagt aan de oplossing van de uitdagingen 

waar Haarlem voor staat in het sociale domein. Dat blijkt uit een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van onderzoeksbureau 

LPBL, die dit in opdracht van de gemeente heeft onderzocht. 

 

In november 2010 is de gemeente Haarlem samen met achttien maatschappelijke 

partners de diensten-marktplaats BUUV gestart. BUUV stimuleert Haarlemmers 

elkaar in het dagelijks leven vaker te helpen met huishoudelijke klussen, zorgtaken, 

begeleiding of kleine problemen. De doelstelling van BUUV bij de start was 

tweeledig: enerzijds moest het bijdragen aan een toekomstbestendige vorm van hulp 

bij het huishouden, anderzijds moest het leiden tot meer zelfredzaamheid van 

burgers en meer sociale cohesie in de wijken. BUUV heeft inmiddels ruim 2000 

deelnemers en ruim 3000 gemeten matches tussen Haarlemmers, los van vele 

vervolgmatches tussen deelnemers. Zowel matches als deelnemers groeien gestaag 

door. 

 

Om de besluitvorming over de toekomst van BUUV te ondersteunen, zijn de kosten 

en baten van de huidige situatie van BUUV in beeld gebracht en zijn scenario’s 

voor de voortzetting van BUUV onderzocht. De belangrijkste conclusies die uit het 

onderzoeksrapport naar voren komen zijn: 

• Uit de MKBA blijkt dat BUUV in deze opstartfase van twee jaar al sprake  

is van aanzienlijke opbrengsten. Op dit moment wegen deze echter nog niet  

geheel op tegen de kosten. Per saldo ontstaat nu op jaarbasis een  

maatschappelijk rendement van: circa -€50.000,-. Hierbij moet aangetekend  

worden dat bij dit saldo alleen die baten betrokken zijn, die zich met behulp  

van de gehanteerde methodiek laten vertalen in euro’s. Niet-financiële  

opbrengsten, zoals versterking van de sociale cohesie in de wijken waar 

BUUV actief is, zijn niet bij het berekenen van het saldo betrokken. 

  

• BUUV kan een essentiële rol gaan spelen als onderdeel van het vangnet  

voor de bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties en de  

versobering van Hulp bij het Huishouden.  
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• Op basis van de toekomstscenario’s geeft het onderzoeksbureau de 

aanbeveling om vanuit overwegingen van financieel en maatschappelijk 

rendement BUUV voort te zetten.  

 

Wethouder Jack van der Hoek: “Financieel rendement is voor de gemeente in tijden 

van bezuiniging vanzelfsprekend een belangrijk perspectief, maar niet het enige. 

We willen ook de zelfredzaamheid van Haarlemmers bevorderen en hen concrete 

mogelijkheden bieden waarmee zij zelf oplossingen kunnen vinden bij hulpvragen. 

Het blijkt dat BUUV ook hieraan een duidelijke bijdrage levert.”  

 

 

Samen voor elkaar 

De toekomst van BUUV hangt samen met andere ontwikkelingen binnen het sociaal 

domein, waarbij de verhouding tussen overheidstaken en de verantwoordelijkheid 

van burgers verandert en waarbij er minder geld beschikbaar is voor zorg en 

activering. De gemeente Haarlem onderzoekt daarom samen met partners, 

belangenvertegenwoordigers en Haarlemmers hoe de maatschappelijke 

ondersteuning en activering op langere termijn betaalbaar georganiseerd kan 

worden. Uitgangspunten zijn dat de Haarlemmer zelf verantwoordelijk is, dat er 

wordt gekeken naar wat iemand wèl kan en dat mensen elkaar kunnen helpen. De 

gemeente stimuleert deze zelfredzaamheid en biedt een professioneel vangnet voor 

Haarlemmers die het zelf (tijdelijk) niet redden.  

In Haarlem maken we met elkaar de stad; samen voor elkaar. 

Voor vragen of opmerkingen over de veranderingen in het sociaal domein in 

Haarlem, kunt u mailen naar samenvoorelkaar@haarlem..nl 

Meer informatie: www.haarlem.nl/samenvoorelkaar 

 


