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Ontstaan en doelstelling van IMBY 
 
Het doel van IN MY BACKYARD (IMBY) is: vluchtelingen die de afgelopen paar jaar in 
Amsterdam zijn komen wonen in contact brengen met hun Nederlandse buurtgenoten, 
zodat deze nieuwkomers zo snel mogelijk onderdeel worden van onze samenleving en hier 
goed gaan functioneren. 
 
Statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, slagen er niet in om 'zomaar' met 
Nederlanders in contact te komen. Er is misschien wel een buurman die zijn hand opsteekt 
en op het schoolplein zeggen andere ouders: 'kom eens langs' maar in de praktijk komt het 
daar vaak niet van.  
 
Terwijl er zoveel Amsterdammers zijn die deze nieuwe buurtgenoten best willen leren 
kennen. Maar vaak hebben ze zelf drukke levens of is het best spannend om in contact te 
treden met iemand die je niet kent. Bovendien: hoe weet je waar bij jou in de buurt 
statushouders wonen? 
 
Voor nieuwkomers is contact met Nederlanders essentieel voor een goede integratie. Je 
leert pas goed Nederlands als je het regelmatig oefent, je voelt je pas thuis als je mensen in 
je omgeving kent en stage of werk vind je veel makkelijker als je een netwerk(je) hebt. 
 
Uit onderzoek van de SER (jan 2017) blijkt dat het ontbreken van sociaal contact tussen 
nieuwkomers en Nederlanders het grootste probleem is voor nieuwkomers om te 
integreren. Eenvandaag * ondervroeg vorig jaar meer dan duizend statushouders. Daaruit 
bleek dat de helft van de Syriërs die de afgelopen drie jaar naar ons land zijn gevlucht 
eenzaam is en moeite heeft om sociale contacten aan te gaan met Nederlanders. Een kwart 
(24 %) van de ondervraagde nieuwkomers heeft geen enkele Nederlandse vriend of vriendin. 
Negen op de tien (94%) zou meer Nederlandse vrienden willen hebben, maar volgens de 
helft is dat lastig te realiseren. 
 

“Ik	voel	me	verloren	en	eenzaam,	alsof	ik	er	niet	bij	hoor.	Ik	had	nooit	gedacht	dat	mij	
dat	ooit	kon	overkomen.	In	Syrië	stond	ik	middenin	het	leven.	Ik	stelde	iets	voor,	op	mijn	
werk	en	in	mijn	vriendenkring.	Hier	is	er	niks.	Echt	alles	moet	ik	opnieuw	opbouwen.”	

Rifaat,	32	jaar	

 
Onze doelgroep bestaat uit statushouders die worden beschreven als kansrijk en 
zelfredzaam, mensen die trots en ondernemend zijn en ‘geen hulp nodig hebben’. Zij vragen 
niet uit zichzelf om hulp en zeker niet in de fase dat alles voor elkaar lijkt te zijn. 
Uit gesprekken met statushouders en hulpverleners blijkt juist het moment dat je een eigen 
huurwoning krijgt en opleiding en inburgering in gang zijn gezet een moeilijke fase.  
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Na een periode waarin nieuwkomers in de ‘overleef-stand’ functioneren (tijdens de vlucht, 
in de noodopvang, gedurende de asielprocedure en in het AZC) treedt er meer rust in en is 
er ruimte om je te realiseren wat je allemaal bent kwijtgeraakt, je zorgen te maken over 
achterblijvers en te beseffen hoe lang de weg nog gaat zijn voordat je ooit weer op je eigen 
niveau kunt functioneren.  
We zien bij veel mensen vermoeidheid, lethargie en somberheid optreden. 
Juist dan is het van belang om een sociaal vangnet te hebben en mensen om je heen die je 
stimuleren en helpen om uit je isolement te komen. Als je een eigen woning hebt gekregen 
ben je opeens anoniem en niet meer ‘vindbaar’ voor welwillende stadsgenoten. 
 
IN MY BACKYARD helpt hierbij. We brengen nieuwkomers en ‘oude’ Amsterdammers 
(mensen die al langer dan vijf jaar in de stad wonen en goed Nederlands praten) met elkaar 
in contact, op basis van de buurt waarin ze wonen. In dertien verschillende buurten van 
Amsterdam zijn er inmiddels IMBY-groepen actief waarin oud- en nieuwkomers 
samenkomen, elkaar leren kennen en van alles ondernemen, in groepsverband of een-op-
een.  
We hebben gekozen voor groepen in plaats van een buddy-systeem omdat wij denken dat 
de kans op langdurig contact en betekenisvolle relaties hierbij groter is. Het doel van IMBY  is 
om te zorgen dat in een buurtgroep alle nieuwkomers een paar contacten met Nederlandse 
buurtgenoten voor langere tijd opdoen. 
 
Onze uiteindelijke ambitie is dat elke statushouder die in Amsterdam woont en al een beetje 
Nederlands praat, zich desgewenst aan kan sluiten bij een IMBY-groep in zijn buurt om op 
die manier beter te ‘landen’. 
 

“Via	IMBY	heb	ik	in	een	paar	maanden	tijd	meer	Nederlanders	gesproken	dan	in	de	twee	
jaar	daarvoor.	Ik	voel	me	thuis	in	de	buurt	als	ik	op	straat	mensen	tegenkom	die	ik	ken.	

Hoe	moe	ik	ook	ben,	ik	maak	altijd	tijd	voor	de	bijeenkomsten	van	IMBY”.	

Mithal,	27	jaar	

 
In de praktijk blijkt dat de ‘locals’ zich in eerste instantie aanmelden om iets te betekenen 
voor statushouders, maar bij nader inzien zelf ook de behoefte hebben om meer 
buurtgenoten te leren kennen. Zij vertellen ons dat ook zij zich wel eens verloren voelen in 
de stad en geven aan dat IMBY hen helpt om zich meer verbonden te voelen met hun 
directe omgeving. Dit is voor ons een heel belangrijk gegeven. We zijn ervan overtuigd dat 
het bouwen van structurele communities pas kan als iedereen er iets aan ontleent. 
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Organisatie  
 
Stichting IN MY BACKYARD is in het voorjaar van 2017 opgericht door Lian Priemus, van huis 
uit tv-regisseur en sinds 2015 betrokken bij de vluchtelingenopvang in Amsterdam: eerst als 
vrijwilliger in de noodopvang en oprichter/moderator van een grote Amsterdamse 
Facebook-groep, waarin de hulp van vrijwilligers aan vluchtelingen werd gecoördineerd. 
Later als initiator en manager van een huisvestingsproject aan de Mauritskade waar 
gedurende een half jaar dertig Syriërs woonden. ** 

“De	eerste	vluchteling	van	de	‘stroom	van	2015’	die	ik	tegenkwam	was	een	Syrische	arts	
uit	Homs.	Hij	stond	op	het	perron	in	Amsterdam	CS	–	keurig	gekleed,	alsof	hij	net	van	

zijn	spreekuur	kwam,	met	één	plastic	tasje.	Zijn	waardigheid	trof	me.	Hij	zei:	‘ik	heb	niks	
nodig,	ik	wil	alleen	contact	met	je	houden’.		In	de	weken	die	volgden	zat	hij	in	vier	

verschillende	opvanglocaties	en	stuurden	we	dagelijks	berichtjes.	Later	zei	hij	dat	juist		
dat	menselijk	contact	van	wezenlijk	belang	was.”			

Lian	Priemus,	oprichter	IMBY	

Deze projecten gingen over noodhulp, eerste kennismaking en vaak hele praktische 
ondersteuning. In de huidige fase – nu de grootste groep inmiddels een verblijfsvergunning 
heeft en een eigen huurwoning – is het wat ingewikkelder.  
De meeste statushouders willen niet langer worden ‘geholpen’, maar gewoon Nederlanders 
leren kennen en ‘erbij horen’. Dat gaat niet vanzelf. Zelfs de meest sociale, hoog opgeleide, 
communicatief vaardige nieuwkomers hebben hier moeite mee.  
 
De gedachte achter 'IN MY BACKYARD' (IMBY) is: Nederlanders en nieuwkomers op een 
gelijkwaardige manier met elkaar in contact brengen. Letterlijk dichtbij huis, zodat het ook te 
doen is voor mensen met een druk leven. 
Na intensief overleg met de gemeente Amsterdam - die de aanloopfase van IMBY bekostigde 
- en Vluchtelingenwerk zijn in augustus 2017 de eerste buurtgroepen gevormd. 
In die tijd is Anya Conkic, zelf voormalig vluchteling, erbij gekomen en zijn we serieus gaan 
bouwen aan onze organisatie.  
Inmiddels is ook Els Streefkerk werkzaam voor IMBY en bestaat ons kernteam dus uit drie 
betaalde coördinatoren.  

“Mijn	eerste	jaren	hier	waren	zo	moeilijk.	Als	er	toen	een	IMBY	was	geweest	had	ik	veel	
eerder	–	en	beter	-		Nederlands	geleerd	en	had	ik	me	minder	teruggetrokken	met	de	
groep	landgenoten	waarmee	ik	optrok.	Ik	durfde	nergens	om	te	vragen.	Was	al	zo	

dankbaar	dat	ik	hier	mocht	zijn.	Op	zo’n	moment	heb	je	mensen	nodig.	Geen	instanties	of	
programma’s.”		

Anya	Conkic,	coördinator	IMBY	
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Amjad Abou Hjela (student) werkt als stagiair bij ons en Moutayam Altaweel (HRM-
professional) helpt ons met effectmeting en communicatie. Beiden zijn Syrisch.  
Noa Tegeltija (student) helpt ons met het verwerkingen van aanmeldingen en andere 
ondersteunende taken. Erik Rammeloo maakt samen met ons begrotingen en helpt met 
financiële zaken. 
Vierentwintig teamleiders, waaronder zes nieuwkomers van diverse nationaliteiten, leiden 
de buurtgroepen en overleggen met ons. Allen ontvangen een vrijwilligersvergoeding.  
 
Er draaien nu dertien buurtgroepen.  
De teamleiders zorgen voor een goeie communicatie binnen de groep, organiseren 
bijeenkomsten en houden extra contact met statushouders. Buurtgroepen komen eens per 
maand bij elkaar en tussendoor spreken de leden onderling af. Er wordt gecommuniceerd 
via Whatsapp- en Facebookgroepen. 
 
IMBY heeft een onbezoldigd bestuur met wie we vier keer per jaar vergaderen. Zij houden 
een scherp oog op ieders functioneren, het effectief inzetten van onze uren en het uitvoeren 
van de missie van IN MY BACKYARD. 
Voorzitter: Tim Overdiek. Penningmeester: Wietske Mous. Secretaris: Heleen van 
Eendenburg. Algemeen leden: Gerrit Jolink en Maarten Kuit. 
 

      
 
Gelijkwaardigheid 
 
IMBY wil nadrukkelijk geen hulpverlener zijn, maar bestaat uit buurtbewoners die elkaar 
willen leren kennen. 
Natuurlijk kun je elkaar best eens ergens mee helpen - met een ingewikkelde brief, een kind 
inschrijven voor zwemles of het opstellen van een businessplan - maar gelijkwaardigheid 
staat bij ons hoog in het vaandel. Vanaf het begin hebben we statushouders betrokken bij 
onze organisatie: een aantal teamleiders is zelf nieuwkomer en regelmatig vragen we 
statushouders om ons beleid te beoordelen, ons te adviseren en deel uit te maken van onze 
organisatie. 

“We	hebben	via	IMBY		mensen	leren	kennen	met	wie	we	echt	bevriend	zijn	geraakt.	Wij	
nodigen	ze	te	eten	uit	en	zij	helpen	ons	met	het	business-plan	voor	onze	nieuwe	winkel.	

Erik	is	bovendien	meegeweest	naar	een	gesprek	met	de	gemeente.	Het	was	zo	
ingewikkeld,	het	was	fijn	dat	we	hulp	hadden	van	iemand	die	we	echt	vertrouwden.”		

Walid	(43	jr)	en	vrouw		



	 6	

Aantallen 
 
In een IMBY-buurtgroep zitten tussen de 20 en 30 huishoudens, zowel gezinnen als 
alleenstaanden van alle leeftijden, die in dezelfde buurt wonen. Eind 2017 zaten er per 
groep 4 a 5 statushouders. Dit aantal is in 2018 enorm gegroeid: op dit moment is ongeveer 
een derde van de buurtgroepen nieuwkomer, de rest 'oude' Amsterdammer.  
 
Meer dan 200 volwassen statushouders zijn actief lid van IMBY. Zij nemen deel aan 
groepsactiviteiten en spreken ook een-op-een af met Nederlanders. Daarnaast nemen ze 
geregeld andere nieuwkomers mee: vrienden, collega’s en familie. Daardoor bereikten we 
met onze activiteiten het afgelopen jaar naar schatting ongeveer 300 statushouders. 
 
Aanvankelijk kwamen statushouders bij ons binnen via Vluchtelingenwerk. Een betaalde 
medewerker is drie maanden een dag per week vrijgemaakt om ons hierbij te helpen.  
Sinds het voorjaar van 2018 weten statushouders ons zelfstandig te vinden: ze horen over 
ons bestaan via vrienden, familie of via Facebook. Elke statushouder die zich bij ons 
aanmeldt, wordt door ons gezien en door de teamleiders van de betreffende buurtgroep 
bezocht.  
 
Het aantal betrokken Nederlanders (beter gezegd ‘locals’: er zitten ook expats bij of mensen 
met een andere achtergrond) is moeilijker te schatten. Leden van de buurtgroepen nemen 
soms weer buren of vrienden mee – zeker bij specifieke vragen, bv als een statushouder een 
keer een vakgenoot wil spreken. Dat betekent dat behalve de ruim 300 volwassen 
Nederlanders die lid zijn van IMBY-buurtgroepen nog veel meer Amsterdammers via IMBY in 
aanraking komen met statushouders. Met name door de maandelijkse IMBY-feestjes die we 
organiseren in samenwerking met Pacific Parc bereiken we veel Amsterdammers die nog 
nooit een statushouder hebben gesproken. 
 
 
 

Aantal juni 
2017 
 

jan 
2018 

juni 
2018 

jan 
2019 

juni 
2019 

jan 
2020 

Actief betrokken statushouders 10 70 120 220 320 400 
Bereikte statushouders 30 105 180 330 480 600 
Actief betrokken ‘oude’ A’dammers 50 200 300 400 500 600 
Bereikte ‘oude’ A’dammers 100 300 400 600 700 800 
Verhouding nieuwkomers – ‘oude’ A’dammers % 16/84 25/75 28/72 35/65 40/60 40/60 
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Wie is onze doelgroep? 
 
IMBY is gericht op statushouders die de afgelopen drie jaar in Amsterdam zijn komen wonen 
en individueel zijn gehuisvest. Zij lopen de grootste kans om geïsoleerd te raken en zijn niet 
‘vindbaar’ voor buurtbewoners. Er zijn op diverse plekken in de stad projecten waarin 
(jonge) statushouders gezamenlijk worden gehuisvest met Nederlandse jongeren. Daar 
wordt vaak al aandacht besteed aan onderling contact.  
 
We hebben de inhoudelijke toelatingscriteria voor nieuwkomers het afgelopen jaar 
verscherpt en duidelijker geformuleerd. In de beginfase van IMBY waren alle statushouders 
welkom, zowel zelfredzame als hele kwetsbare indivuen en gezinnen. Dat leek heel 
sympathiek maar was niet altijd effectief. Ten eerste bleken er nieuwkomers te zijn die 
dachten dat het een verplicht onderdeel van de inburgering was (dit waren met name 
mensen die via VWN kwamen). Ten tweede kregen we te maken met mensen die nog zo 
weinig Nederlands (of Engels) spraken dat communicatie erg moeizaam ging en we merkten 
dat ze zich in een groep nogal verloren voelden. Het IMBY-concept werkt alleen als 
deelnemers echt gemotiveerd zijn, zich vrijwillig bij ons aansluiten en een minimaal niveau 
van communicatie hebben.  
Dat betekent dat we helaas sommige hele kwetsbare mensen - die het hardst hulp nodig 
hebben - moeten teleurstellen. Zij hebben intensievere ondersteuning nodig en voor hen 
werkt een-op-een-contact waarschijnlijk beter. Een aantal Eritrese gezinnen die in het begin 
zijn ingestroomd hebben we met veel zorg en aandacht omringd - er speelden daar zeer 
serieuze problemen - en dat kostte onze coördinatoren onevenredig veel tijd. Gelukkig zijn 
ze nog steeds bij ons en gaat het goed met ze, maar we zijn met nieuwe aanmeldingen wat 
terughoudender geworden. 
Motivatie en de bereidheid om zelf initiatief te nemen zijn belangrijke indicatoren voor 
succesvolle deelname aan IMBY. We zijn er dus zeker niet alleen voor hoogopgeleide 
nieuwkomers.  
Inmiddels weten zowel contactpersonen van Vluchtelingenwerk als klantmanagers van de 
gemeente (WPI) wel ongeveer wie ze wel en niet kunnen doorverwijzen. 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat onze doelgroep voor een groot deel bestaat uit 
statushouders waarvan zowel Vluchtelingenwerk als het WPI dachten: die redden zich wel. 
Ze worden ook wel ‘de krenten uit de pap’ genoemd. De praktijk blijkt weerbarstiger en het 
inzicht groeit dat ook deze groep er zonder extra inspanningen niet in slaagt om (echt) met 
Nederlanders in contact te komen en dat de integratie soms zeer moeizaam verloopt. We 
zien bovendien dat de overgrote meerderheid depressieve klachten heeft, slecht slaapt en in 
soms boos, bitter of teleurgesteld is (zie p. 9). 
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Behoedzame groei 
 
We hebben ervoor gekozen om in 2018 nauwelijks nieuwe buurtgroepen te beginnen. We 
willen niet te snel groeien en eerst goed onderzoeken wat nodig is om een buurtgroep goed 
te laten functioneren. We hebben dit jaar veel tijd en moeite gestoken in het begeleiden van 
onze teamleiders en samen met hen gebouwd aan stevige fundamenten van de 
buurtgroepen. Ons streven is dat elke groep behalve over gemotiveerde nieuwkomers 
beschikt over een harde kern van minimaal tien actieve Nederlanders. In onze Excell-
overzichten maken we deze mensen ‘groen’, vandaar deze term in de bijlage J. 
Dit najaar zijn we één nieuwe groep gestart: in Amsterdam Noord. Daar werken we samen 
met Warm Welkom Noord. In 2019 willen we een groep in Zuidoost beginnen en wellicht in 
Osdorp en de Kinkerbuurt. Dan hebben we de hele stad gecoverd. *** 
Binnen de bestaande groepen is ruimte voor nieuwe statushouders. We verwachten in 2019 
tussen rond de 200 nieuwe statushouders in te laten stromen. Hoewel er op dit moment 
niet meer zulke grote aantallen statushouders in de stad komen wonen, zijn er veel 
nieuwkomers bezig met taal- en inburgeringscursussen waardoor ze het benodigde 
taalniveau behalen om zich bij IMBY aan te sluiten. 
 

“Via	IMBY	heb	ik	minstens	zoveel	leuke	‘oude’	als	nieuwe	Amsterdammers	leren	kennen.	
Je	spreekt	mensen	die	je	normaal	gesproken	niet	zo	snel	tegenkomt.	Voor	Nederlanders	

is	het	ook	niet	altijd	makkelijk	om	mensen	in	de	buurt	te	leren	kennen.	Ik	ben	
alleenstaand	en	als	ik	uit	mijn	werk	kom,	wil	ik	soms	gewoon	even	in	het	café	op	de	hoek	

met	iemand	afspreken	en	als	het	gezellig	is	samen	eten.	Dat	kan	via	de	IMBY-
whatsappgroep	heel	makkelijk.	Er	is	altijd	wel	iemand	die	zin	heeft.”		

Merel	(33	jaar)	
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Groeps- en teamleidersbijeenkomsten 
 
Elke buurtgroep probeert eens per vier a zes weken bij elkaar te komen.  
In samenwerking met welzijnsorganisaties, bewonersgroepen en lokale ondernemers (bv 
café-eigenaren die hun ruimte 's avonds aan ons ter beschikking stellen voor etentjes) 
hebben we inmiddels door de hele stad vaste lokaties. Op sommige plekken kunnen groepen 
zelf koken. In andere gevallen neemt iedereen wat te eten mee en betaalt IMBY de drankjes. 
Buurtgroepen hebben maandelijks een klein budget om mensen te stimuleren om zelf met 
ideeën te komen. Dat werkt goed. IMBY-groepen zijn gaan bowlen, bezoeken musea, gaan 
naar concerten, zijn gaan klimmen in het bos en maken fiets- en boottochten. Maar ook 
alledaagse dingen als een wandeling door de buurt met cafébezoek, picknicken, voetballen 
in het park of een afspraakje in de speeltuin worden zeer gewaardeerd. 
De teamleiders van alle groepen komen eens in de zes weken bij elkaar, delen ervaringen en 
wisselen best practices uit. Samen buigen we ons over uitdagingen en obstakels. Op die 
manier hebben we verschillende interventies en groepsactiviteiten/-gesprekstechnieken 
kunnen uitproberen en leren we ontzettend veel. Ook leggen de teamleiders 
‘probleemgevallen’ aan elkaar voor.  
 
Psychische problemen bij statushouders 
 
Omdat binnen de buurtgroepen het vertrouwen groeit, horen we steeds meer over wat er 
echt speelt bij de statushouders. Dat is niet mis. We krijgen te maken met veel en serieuze 
psychische problemen (ernstige slapeloosheid, trauma, depressie, suïcidale gedachten, 
angst- en paniekklachten, relatie- en opvoedproblemen en verslaving). We kunnen wel 
zeggen ‘we zijn geen hulpverleners’, maar onze teamleiders kunnen deze problemen pas 
loslaten als ze weten dat de statushouders adequate hulp krijgen. Er zijn allerlei redenen 
waarom professionele hulp niet wordt gevonden of ingeroepen. Afgelopen jaar hebben we 
daar relatief veel tijd aan besteed. We werken hierin samen met de gemeente, welzijns- en 
hulporganisaties, de GGD en GGZ-instellingen. We zijn bezig een aangepaste training te 
maken voor onze teamleiders: Mental Health First Aid. Daarnaast merken we dat de sfeer 
onder met name jonge jongens de afgelopen tijd nogal is omgeslagen. Na een optimistische 
start zien we dat ze in toenemende mate bozig en bitter raken. Mislukte sollicitaties, werk 
onder hun niveau, het gevoel gediscrimineerd te worden (op zowel arbeidsmarkt als bv op 
Tinder) en het gebrek aan contact met Nederlanders leidt tot een algeheel gevoel van 
uitgesloten zijn. Het IMBY-lidmaatschap kan hier echt snel verbetering in brengen, ook al 
gaat het soms met vallen en opstaan (koppigheid en trots zijn niet altijd even makkelijk te 
pareren). 
Het feit dat ze gezien en gehoord worden is een belangrijke eerste stap. 



	 10	

       
 
 
Obstakels in communicatie 
 
In de praktijk blijken culturele verschillen in communicatie (Hoe nodig je iemand uit? Zeg je 
af als je niet kunt komen?) soms te leiden tot misverstanden, onbegrip en irritaties. We 
proberen dat bespreekbaar te maken en per groep een aantal spelregels te formuleren. Het 
is een gesprek dat we doorlopend voeren, waarbij we nieuwkomers betrekken als 
bruggenbouwer. Ook verschillen in religie zijn soms lastig te herkennen. Komen mensen niet 
omdat er alcohol wordt geschonken? Hoe lossen we dat op? Hoe begroet je elkaar op 
respectvolle wijze zonder jezelf geweld aan te doen? Verder is het in een groep belangrijk 
om duidelijk te zeggen wat je wilt en dat is niet in elke cultuur vanzelfsprekend. 
 
Ook wezenlijke vragen komen aan de orde: 'Wil je me echt leren kennen en vrienden 
worden of doe je dit omdat je vindt dat je iets goeds moet doen?' vroeg laatst een 
statushouder aan haar Nederlandse groepsgenoten. 
Dat raakt aan een andere vraag: hebben onze buurtgroepen ook iets te bieden aan de 
Nederlandse leden? Met andere woorden: komen die alleen vanwege de statushouders of 
vinden ze het zelf ook fijn om meer verbondenheid te voelen met hun buurtbewoners en 
eens uit de bubbel van hun eigen vriendenkring te stappen. We merken dat als het laatste 
het geval is, de kans op een goedlopende groep het grootst is.  
 
Verder is het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen groepsactiviteiten en een-
op-een-contacten. Niet iedereen is een 'groepsmens'. We merken wel dat met name 
nieuwkomers het fijn vinden dat ze een grote keus hebben en mensen met heel 
verschillende achtergronden leren kennen. De teamleiders proberen mensen zo nodig aan 
elkaar te koppelen zodat er naast de groepsbijeenkomsten ook onderling contact is. 
 
Het is een mooi streven om statushouders te betrekken in onze organisatie en daar houden 
we ook zeker aan vast. Wel merken we dat het extra tijd, aandacht en coaching vergt.  
 
Zoals gezegd stuiten we op veel mentale problemen bij de statushouders. Als we weten dat 
er professionele hulp is (als dat nodig is), is het van belang dat ze weten dat de IMBY-leden 
er voor ze zijn. Dat ze bij ons ook welkom zijn als ze een keer niet vrolijk zijn. We weten van 
veel statushouders dat ze opzien tegen alle bijeenkomsten, zich vaak niet goed voelen en 
het liefst thuis blijven. We steken veel tijd en moeite in het steeds opnieuw bellen, appen, 
het sturen van een bemoedigend berichtje. Het is soms moeilijk om te bepalen hoe ver je 
daarin gaat, maar uit ervaring blijkt dat mensen achteraf altijd blij zijn dat ze toch zijn 
gekomen. 
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Diversiteit 
 
In ons aanvankelijke projectplan hadden we een paragraaf opgenomen over diversiteit. Het 
leek en lijkt ons belangrijk om te zorgen dat de buurtgroepen een afspiegeling vormen van 
de Amsterdamse bevolking. In de praktijk kunnen we niet alle groepen even goed bereiken 
en/of mobiliseren. Tot ons grote genoegen reageren er Amsterdammers van diverse 
nationaliteiten en zijn de meeste buurtgroepen daardoor heel internationaal geörienteerd. 
Met name mensen die zelf ooit in het buitenland hebben gewoond of hier als expat wonen, 
melden zich in groten getale aan. Er zijn helaas nog relatief weinig Amsterdammers met 
Turkse en Marokkaanse achtergrond in onze buurtgroepen. Soms horen we dat als zij iets 
voor vluchtelingen doen ze dat liever via de moskee doen. We blijven hier aandacht aan 
besteden, maar het is op dit moment geen speerpunt. Iedereen is welkom, maar we werven 
niet extra onder specifieke groepen. 
 
Vrijblijvendheid 
 
Een van onze ambities is het mobiliseren van Amsterdammers die zich nog niet eerder 
ergens als vrijwilliger hebben gemeld. Dat zijn vaak mensen die een druk leven hebben, 
graag iets willen betekenen, maar dan vooral ad hoc en het liefst heel laagdrempelig. Deze 
mensen hebben veel te bieden: ze staan middenin het leven, hebben grote netwerken en 
zijn gemotiveerd. De keerzijde is dat ze dus weinig tijd hebben en voordat je het weet wordt 
hun deelname nogal vrijblijvend. Om dit te ondervangen en irritaties te voorkomen, zorgen 
we dat er in elke groep ook een harde kern van dedicated Nederlanders is en maken we op 
die manier verschil tussen een 'binnen- en buitenring'. Als een groep een stevige binnenring 
heeft, is een wat los-vastere buitenring geen probleem. Wij willen deze groep nadrukkelijk 
aan ons blijven binden, ook omdat statushouders aangeven dat zij juist in deze mensen – die 
in het algemeen ook iets jonger zijn dan de ‘standaard vrijwilliger’ – geïnteresseerd zijn. 

“Voor	Anouk	en	mij	is	dit	de	eerste	keer	dat	we	vrijwilligerswerk	doen.	We	hebben	
allebei	commerciële	beroepen	en	het	is	soms	moeilijk	om	uit	je	bubbel	te	komen.	
Toen	we	zagen	dat	ze	bij	IMBY	teamleiders	zoeken,	dachten	we:	dat	is	zinnig	en	je	
doet	iets	voor	een	ander,	maar	in	de	praktijk	blijkt	het	gewoon	heel	leuk	te	zijn!	
Wanneer	zit	je	nou	te	Pictionairy-en	met	mensen	uit	de	hele	wereld	die	allemaal	
bij	je	om	de	hoek	wonen?”				

																																		Mieke,	27	jaar,	teamleider	van	IMBY	6	(Bos	&	Lommer)	
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Effectmeting en stimulatie 
 
Afgelopen jaar hebben we systematisch bijgehouden hoeveel ontmoetingen er per groep 
plaatsgevonden en zoveel mogelijk ook een-op-een-afspraken bijgehouden (zie voor 
aantallen bijlage). Op die manier kunnen we zien welke statushouders regelmatig op 
groepsbijeenkomsten komen of andere afspraken hebben en wie er nauwelijks komt. Deze 
mensen worden door ons benaderd en we proberen te achterhalen wat de reden is van 
afwezigheid. Dat kost heel veel tijd, maar levert ons waardevolle kennis op. Het leidt soms 
ook tot interne discussies over de rol die IMBY wel en niet speelt bij het blijven bellen van 
mensen die verlegen zijn of even een lastige periode hebben. Tot nu toe horen we terug van 
statushouders dat het juist op die momenten fijn is als er iemand is die je een duwtje in de 
rug geeft en overhaalt om naar bijeenkomsten te gaan of even een kop koffie te drinken. 
Soms is een Whatsappje al genoeg om te weten dat er iemand aan je denkt. 
 
We proberen ook de kwalitatieve effecten van ons werk te meten. Regelmatig voeren we 
gesprekken met nieuwkomers en vragen hen naar het effect van IMBY op hun leven. Ook dit 
levert interessante informatie op. Soms komen we erachter dat we nóg duidelijker moeten 
zijn in wat ze wel en niet van IMBY kunnen verwachten. Deze gesprekken hebben geleid tot 
een aangepaste tekst die we statushouders mailen nadat ze zich hebben aangemeld. Zie 
bijlage voor aantallen ontmoetingen. 
Onlangs hebben we een uitgebreid online survey uitgevoerd onder alle statushouders (in 
drie talen). Op dit moment werken we de uitkomsten uit. 

 
 

Inspiratie, samenwerking en deskundigheidsbevordering 
 
Het afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met externe adviseurs over de 
inrichting van onze organisatie: hoe kunnen we efficiënter werken, onze focus vasthouden 
en onze vrijwilligers inspireren en ondersteunen? Hoe kunnen we onze deskundigheid op 
het vlak van interculturele communicatie vergroten? 
 
We hebben een aantal sessies met Movisie en Venture Nomads gehad over de organisatie. 
Verder hebben we verschillende methoden bestudeerd om de communicatie binnen onze 
organisatie en buurtgroepen te verbeteren. In deze fase is er behoefte aan meer diepgang. 
We hebben ons oa verdiept in de Consent Methode en Circling/Authentic Relating om te 
kijken of we elementen hiervan binnen IMBY kunnen gebruiken. In 2018 en 2019 zal Movisie 
ons blijven coachen. 
 
We hebben in 2018 samengewerkt en overlegd met andere organisaties als The Present 
Movement, Blendin, de Melkweg, Dynamo, VCA, Warm Welkom Noord, Halleh Gorashi/VU, 
Boost, Spring House, Yallah Yallah, 3WO, Pacific Parc, Venture Nomads, Sonja Bollen/Totem, 
Movisie, Aanpak Eenzaamheid Amsterdam, Zid Theater en woongroep Nautilus. Ook hebben 
we gesprekken gevoerd met projecten voor statushouders in Griekenland en Canada om van 
hen te leren. 
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SPEERPUNTEN VOOR 2019 
 
 
Verkleinen van de rol van coördinatoren 
Ons streven is om de buurtgroepen steeds autonomer te laten functioneren, zodat de rol 
van de betaalde coördinatoren hierin kleiner wordt. We ondersteunen en begeleiden de 
teamleiders zodanig dat zij, samen met actieve groepsleden, er zelfstandig voor zorgen dat 
de groepen stevige, energieke communities zijn met elk hun eigen sfeer en regels (die in de 
kern overal hetzelfde zijn).  
 
We willen in 2019 nog meer investeren in deskundigheidsbevordering van de teamleiders, 
met name op het gebied van interculturele communicatie en kennis over mentale 
gezondheidsproblemen. 
 
We kijken continu welke factoren bijdragen aan het goed functioneren van groepen. De 
aanwezigheid van gemotiveerde statushouders is één zo’n succesfactor. Een andere is: 
Amsterdammers die zelf een bevrediging van hun behoefte vinden binnen IMBY. De meeste 
mensen melden zich in eerste instantie aan voor de statushouders, maar ze blijven omdat ze 
merken dat ze zichzelf ook gelukkiger voelen als ze meer sociale contacten in de buurt 
hebben. Deze mensen nemen over het algemeen veel initiatief en veranderen van 
‘consument’ in ‘mede-producent’, ondanks hun drukke levens. De meest actieve mensen zijn 
(alleenstaande) twintigers en dertigers 
We gaan nog gerichter proberen binnen deze groep nieuwe leden te werven. Zij vormen, 
samen met actieve statushouders, het fundament van de buurtgroepen.  
Dit doen we door nog duidelijker te communiceren dat IMBY staat voor een frisse blik op de 
mensen in je directe omgeving, leidt tot onverwachte en verrassende ontmoetingen en zorgt 
voor een groter gevoel van verbondenheid. In onze optiek is dat een veel gevoelde behoefte 
onder Amsterdammers. 
 
Het uiteindelijke doel is om – door het zelfstandig functioneren van buurtgroepen - het 
aandeel van de coördinatie-kosten in de totale begroting in vijf jaar tijd een stuk lager te 
laten worden. 
 
Duidelijk beleid tav problemen bij statushouders 
Op dit moment gaat nog veel van onze tijd op aan het begeleiden en zo mogelijk 
doorverwijzen van statushouders met psychische maar ook financiële en andere problemen.  
In 2019 willen we: 
•nog duidelijker communiceren over wat statushouders wel en niet van IMBY kunnen 
verwachten als het gaat om hulp bij problemen (op allerlei vlak) en dus over de 
verantwoordelijkheden van teamleiders. Hiertoe organiseren we binnen de groepen 
gesprekken en schakelen we 'bruggenbouwers' in om specifieke knelpunten bij 
statushouders te bespreken. In samenwerking met andere organisaties willen we hen nog 
beter voorlichten over wat ze zelf kunnen ondernemen. 
•richtlijnen voor onszelf formuleren over hoe lang we blijven proberen statushouders 
‘binnen boord’ te houden. We constateren geregeld dat mensen langere tijd nauwelijks 
reageren. We blijven ze maandenlang berichtjes sturen, bellen, gaan langs en geven niet op. 
De feedback is achteraf vaak dat dat zeer wordt gewaardeerd. Soms zijn ‘wij’ het enige lijntje 
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met de (Nederlandse) buitenwereld en na een moeilijke periode vinden mensen het fijn dat 
ze nog steeds welkom zijn en doen (soms) weer mee. Anderzijds: kost het veel tijd en moeite 
en is het van belang de Nederlanders hierin te ondersteunen. Soms moeten we 
statushouders ‘loslaten’. Hoe bepaal je wanneer je dat doet? 
 
Verankeren van IMBY-groepen in buurten en grotere zichtbaarheid 
Het streven is dat IMBY-buurtgroepen stevige en levendige communities zijn die middenin 
de samenleving zichtbaar en toegankelijk zijn (dus niet ‘weggestopt’ in een buurthuis of 
eigen locatie). Hiertoe willen we nog meer gaan samenwerken met lokale ondernemers 
(horeca en andere). Los van de reguliere bijeenkomsten van buurtgroepen organiseren we 
feestjes en events die voor iedereen toegankelijk zijn. We willen uitnodigend zijn voor alle 
Amsterdammers. 
Eten, muziek en dans zijn terreinen waarop statushouders zich zelfverzekerd voelen en iets 
van zichzelf kunnen laten zien. Het is een makkelijke manier om met elkaar in contact te 
komen. 
We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met 3WO, drie horeca-ondernemers in Oost 
die heel veel café’s bezitten. Zij zijn net eigenaar geworden van Pacific Parc in Westerpark. 
We gaan daar maandelijks een IMBY-bijeenkomst organiseren – ook open voor andere 
Amsterdammers – met eten, muziek en dj’s (oa Syrische jongens die worden opgeleid door 
Yallah Yallah).  
Er is ook behoefte aan diepgang en inhoud. Hiertoe zijn we in gesprek met partijen als 
Pakhuis de Zwijger, Mezrab, de Melkweg en the School of Life om talkshow/debat-achtige 
bijeenkomsten te organiseren. 
 
Groter aandeel statushouders binnen groepen 
Soms is het verleidelijk, gezien het aantal aanmeldingen, om snel heel groot te worden. 
We hebben gemerkt dat als onze groepen te groot worden, mensen zich niet meer 
verantwoordelijk voelen en elkaar niet goed leren kennen.  
Binnen de groepen is nog wél ruimte voor nieuwe statushouders. Op die manier verwachten 
we in 2019, verspreid over de 13 groepen, ongeveer 200 nieuwe statushouders te laten 
instromen. Op die manier wordt de verdelen oude/nieuwe A’dammers gelijker. We blijven 
tijd en energie steken in vrij uitgebreide intake-gesprekken, zowel met A’dammers als 
statushouders. We merken dat dit belangrijk is voor het functioneren van nieuwe leden. 
 
* 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-helft-
vluchtelingen-voelt-zich-eenzaam/ 
 
** 
Links naar HOOST 
 
*** 
Behalve IJburg. De reden om dit gebied even over te slaan is dat er een minimaal aantal 
statushouders is dat individueel is gehuisvest (twee van deze gezinnen zijn lid van onze 
buurtgroep op het Zeeburgereiland). Rondom het huisvestingsproject SET IJBURG wordt al 
van alles ondernomen door buurtbewoners. 
Samenvatting: 
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Het doel van IN MY BACKYARD (IMBY): 
vluchtelingen die de afgelopen paar jaar in Amsterdam zijn komen wonen in contact brengen 
met hun Nederlandse buurtgenoten. 
 
IMBY werkt met buurtgroepen. Op grond van postcode worden mensen ingedeeld in groepen 
van 20 a 30 huishoudens. Ongeveer een derde bestaat uit statushouders. 
 
IMBY is opgericht in het voorjaar van 2017. Eind 2018 draaien er 12 buurtgroepen, verspreid 
door de hele stad. Voorlopig groeien we niet of nauwelijks. Eerst kennis verzamelen over 
succesfactoren van goedlopende groepen en zorgen voor een stevige basis. 
 
Elke buurtgroep heeft twee teamleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie 
binnen de groepen en organiseren bijeenkomsten. Ze komen regelmatig samen met collega-
teamleiders en worden intensief ondersteund door (betaalde) IMBY-coördinatoren. 
IMBY-leden zijn geen hulpverleners. In de praktijk kan er best met iets worden geholpen, 
maar het is niet de hoofdzaak. Gelijkwaardigheid is belangrijk. We proberen dat ook te 
bereiken door nieuwkomers actief te betrekken bij ons beleid en de dagelijkse praktijk. 
 
Het afgelopen jaar zijn we aangelopen tegen een aantal uitdagingen: cultuurverschillen 
leiden soms tot misverstanden in de communicatie. Ook religieuze gevoeligheden kunnen het 
contact bemoeilijken. We proberen hierover met elkaar in gesprek te gaan/blijven en per 
buurtgroep spelregels te formuleren. 
We proberen in overleg met de teamleiders te zorgen dat statushouders met mentale 
problemen de juiste professionele hulp krijgen, zodat de IMBY-leden er kunnen zijn als 
buurtgenoten (en niet als hulpverleners). 
 
Diversiteit in de buurtgroepen is belangrijk, maar geen speerpunt. 
We proberen de buurtgroepen zo samen te stellen dat er een goeie mix is van mensen met 
weinig tijd en mensen die iets meer beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor gezinnen en 
alleenstaanden: twintigers en dertigers vinden het ook voor zichzelf leuk om af en toe samen 
met buurtgenoten te eten en iets te ondernemen. Een buurtgroep functioneert het best als 
iedereen er iets voor zichzelf 'uithaalt'. 
 
We houden bij welke statushouders onze activiteiten bezoeken. Als we lang niks van ze 
horen, nemen we contact op en proberen te achterhalen wat de reden is. 
Ook houden we bij of IMBY voldoet aan de verwachtingen van nieuwkomers en wat ze 
missen of zouden willen veranderen. 
 
We hebben met een aantal externe organisaties samengewerkt om inspiratie op te doen, de 
structuur van onze organisatie te verbeteren en te zorgen voor een goeie interne 
communicatie. 
 
In 2019 willen we de autonomie van de buurtgroepen nog verder versterken. Dat doen we 
door begeleiding en inspiratie van teamleiders. 
Succesfactoren voor het goed functioneren van groepen:  
aanwezigheid van gemotiveerde statushouders  
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A’dammers die zelf behoefte hebben aan meer sociale contacten in de buurt.  
We gaan gericht werven onder twintigers en dertigers die in deze laatste doelgroep vallen. 
 
We verwachten dat binnen vijf jaar de kosten van de betaalde coördinatoren lager worden. 
 
Duidelijke communicatie over wat IMBY wel en niet kan betekenen voor statushouders met 
problemen zorgt voor reële verwachtingen. In samenwerking met andere instanties hopen 
we effectiever te kunnen doorverwijzen zodat onze tijd niet opgaat aan ‘hulp verlenen’. 
 
IMBY wil middenin de A’damse samenleving staan, niet ‘weggestopt’ in een buurthuis. We 
willen zichtbaar zijn en toegankelijk voor alle Amsterdammers. Daartoe zoeken we 
samenwerking met horeca-ondernemers en willen we meer diepgang bieden door debatten 
en talkshows. Op die manier zorgen we voor nog meer verbinding, begrip en kennis van 
elkaars leefwereld. 
 
We blijven behoedzaam in de groei van het aantal buurtgroepen. We verwachten eind 2019 
ongeveer 16 buurtgroepen te hebben. Binnen die groepen verwachten we 200 nieuwe 
statushouders te laten instromen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2018, Lian Priemus 
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BIJLAGE: overzicht van buurtgroepen tot november 2018 
 
In onderstaand overzicht is de samenstelling van de verschillende buurtgroepen te zien. 
Ter verduidelijking: met ‘locals’ bedoelen we Amsterdammers – in de meeste gevallen Nederlanders - die hier 
al lang wonen. 
We maken binnen de locals onderscheid tussen een zgn binnen- en buitenring. De binnenring bestaat uit 
mensen die actief zijn en zeer regelmatig naar bijeenkomsten komen. In onze Excellsheets maken we deze 
mensen groen, vandaar deze term J 
De buitenring bestaat uit mensen die minder tijd hebben, altijd benaderbaar zijn maar wat minder vaak naar 
groepsevenementen komen. Zij hebben wel een-op-een-contact met statushouders. 
 

 
 
 
 

Tussenstand november 2018 
13 IMBY groepen in Amsterdam (en nog 3 op te richten in 2019) 

272 betrokken statushouders (78% Syriërs, 9% Eritreeërs, 13% overig) 
37 gezinnen met 75 kinderen, 92 alleenstaande jongvolwassenen 

262 volwassen locals, waarvan 92 met initiatief – vooral gezinnen en alleenstaande 20-30 jarigen 
243 groepsbijeenkomsten tot nu toe in 2018 en nog veel meer één op één afspraken 

Communicatie: meer dan 500 WhatsApp groepsberichten per week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie www.inmybackyard.nl/nieuws/ voor een overzicht van activiteiten 

Per november 2018 IMBY 1 IMBY 2 IMBY 3 IMBY 4 IMBY 5 IMBY 6 IMBY 7 IMBY 8 IMBY 9 IMBY 10 IMBY 11 IMBY 12 IMBY 13
Rivierenbuurt Baarsjes Indische Buurt Hoofddorpplein De Pijp Bos en Lommer Slotermeer Spaarnd'buurt Oosterpark Watergraafsmeer Jordaan Noord Zeeburgereiland

Volwassen locals 13                   19                24                       15                         23                         21                        12                  28                    22                        21                          19                    32                    13                        
- wv teamleider 1                     3                   2                         2                           1                           2                          1                     1                      2                           2                            2                      1                      
- wv actief ('groen') 7                     10                10                       7                           8                           10                        5                     4                      7                           13                          5                      6                          
Gezinnen 4                     7                   6                         6                           7                           2                          3                     9                      6                           8                            3                      7                      3                          
Alleenstaanden 40- 3                     7                   13                       3                           6                           7                          2                     3                      3                           4                            7                      16                    4                          
Alleenstaanden 40+ 7                     1                   2                         2                           1                           5                          2                     6                      4                           4                            8                      4                      5                          
Stellen zonder kinderen 1                     -               2                         3                           4                           5                          4                     4                      3                           1                            3                      3                      1                          

Volwassen statushouders 16                   17                17                       8                           17                         18                        15                  9                      16                        23                          12                    17                    12                        
- wv teamleider 1                           1                      1                            1                      1                          
Huishoudens 11                   14                13                       6                           14                         12                        10                  7                      13                        17                          11                    13                    8                          
Gezinnnen 6                     1                   1                         3                           2                           3                          2                     2                      3                           4                            2                      6                      2                          
Kinderen onder 18 11                   1                   4                         4                           3                           10                        2                     4                      5                           11                          2                      15                    3                          
Alleenstaanden, mannen 5                     12                9                         3                           10                         5                          6                     1                      6                           7                            7                      6                      3                          
Alleenstaanden, vrouwen 3                           3                          2                            1                      3                          
Stellen zonder kinderen 1                   3                         1                          3                     3                           3                            
Totaal statushouders 27                   18                21                       12                         20                         28                        17                  13                    21                        34                          14                    32                    15                        

# groepsbijeenkomsten 14                   31                18                       28                         45                         19                        14                  16                    12                        12                          16                    5                      13                        
 Voorbeeld activiteit  Picknick  Lunch om 

de week 
 Taaloefening  Verjaardagen, 

thuis 
 Verjaardagen, 

thuis 
 Samen eten  Eten, 

picknick 
 Schilder 

workshop 
 Eten, picknick  Eten, picknick  Joggen 

zondag 
 Fietstocht  Samen koken 

 Sport  Spelletjes  Samen eten  Buurt 
wandeling 

 Eten, picknick  Schaatsen  Keukenhof  Gezinsdag  Samen koken  Jeugdland  Eten, koffie  Eten  Fietstochten 

 Cultuur  Spelletjes, 
bowlen 

 Picknick  Sport  Dansen 

 Bijzonderheden  Rond 
kinderen 

 Hechte 
groep 

 Rond winkel 
Javastraat 

 Veel spontaan  Zorggroep 
rond 1 familie 

ontstaan 

 Vooral 
Syriërs 

onderling 

 Lang stil 
geweest 

 Veel 
hoogopgeleid 

 Jonge mannen 
actief blijven 

betrekken 

 Actieve 
teamleiders 

 Actief sinds 
augustus 

2018 

 Iedereen 
nieuw in 

buurt 
 Feestgroep  Goede 

teamleiders 
 Engelstalig  Veel 1 op 1 


