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Artikel 1. Begripsbepalingen 

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: 

- Buurtcollectief Hart voor de K-buurt 

Hart voor de K-buurt als buurtcollectief is de verzameling van mensen die zich, op en voor 
enige tijd vanuit hun hart, inzetten voor verbetering van de woon-, werk-en leefsituatie in de 
K-buurt Amsterdam zuidoost en de doelstellingen van de stichting helpen bevorderen en die 
daarvoor willen samenwerken met elkaar. Het is geen vast omlijnde groep maar een zwerm 
coalitie. 
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- De stichting 

In dit Huishoudelijk Reglement wordt onder de stichting verstaan  Stichting Hartvoorde 
K-buurt, KvK [75996057] 

De stichting is de entiteit die het buurtcollectief Hart voor de K-buurt mogelijk maakt om in het 
maatschappelijk verkeer te opereren en good governance te regelen doordat er 
gestructureerd verantwoording kan worden afgelegd 

- Het bestuur 

Het bestuur is het bestuur van de stichting zoals is voorzien in de statuten van de stichting  

- Kantoor 

Kantoor is de operatie en locatie die steun biedt aan de werkzaamheden van Hart voor de 
K-buurt. Het collectief van werkkrachten en faciliteiten. 

- Kernteam 

Het kernteam is de groep van actieve uitvoerders, bestaande uit een groep betrokken 
bewoners van de K-buurt die zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor Hart voor de 
K-buurt maar zich met concrete werkzaamheden inzetten voor succes. Zij initieert en 
coördineert werkzaamheden, maakt (jaar-) plannen en zorgt voor uitvoering op een agile 
manier [ zie uitleg verderop ] . Het kernteam voert de operationele taken uit, stelt beleid voor 
en voert het beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Denk daarbij aan de principes van 
zelfsturende teams in andere sectoren. Waar nodig door laat het kernteam zich bijstaan door 
professionals maar 

- Dagelijkse leiding 

Het kantoor wordt aangestuurd door een dagelijkse leiding die verantwoording aflegt aan het 
Kernteam. Het kernteam legt als geheel verantwoording af aan het bestuur en de buurt. De 
dagelijkse leiding wordt gevormd door een of meer mensen die op voordracht van het 
Kernteam zijn aangesteld  door het bestuur van de stichting. In de statuten worden ze 
‘’Directie’’ genoemd. Ze maken onlosmakelijk onderdeel uit van het kernteam. 

- Bewonerskern 

Een bewonerskern is een groep van actieve bewoners, die zich de zorg heeft toegeëigend 
over een deel van de buurt als een buurtje of een flat. Deze groepen kunnen verschillende 
vormen en status hebben. In sommige flats zal het een bewonerscommissie zijn, in andere 
een meer informele groep. 

- Raad van bewoners kernen 

De raad van bewoners kernen is een groep personen door actieve bewoners kernen - die zijn 
aangesloten bij Hart voor de K-buurt, zijn geselecteerd om vanuit hun bewonerskern via Hart 
voor de K-buurt de buurt te helpen verbeteren. 

Aan deze raad kan de status van Raad van Advies zoals benoemd in de statuten worden 
toegekend. 
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- Externe Integriteitsbewaker 

Integriteitsbewaking: een externe organisatie is door het bestuur is aangesteld om te helpen 
de integriteit van handelen met behoud van wendbaarheid en doeltreffendheid, in de 
organisatie te borgen. 

- 1104enzo.nl 

Buurtwebsite die tot doel heeft informatie over de k-buurt en zuidoost bekend te maken aan 
bewoners K-buurt en Zuidoost. 

- Agile werken 

Agile werken betekent snel kunnen veranderen en voortdurend bewegen. Een team dat een 
project uitvoert door middel van een Agile-werken methodiek gaat ervan uit dat de 
omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor 
dat het eindresultaat optimaal wordt gegeven die veranderde omstandigheden, ook al wijkt 
dat af van het oorspronkelijke plan. De gestelde doelen zijn belangrijker dan de daarvoor 
opgestelde plannen. De methodiek focust zich niet op het voorkomen van fouten, wat vaak 
leidt to inertia, maar op het leren van fouten om zo beter te gaan presteren. Plannen en 
planvorming worden toegepast op een minimum aan energie vraagt en maximaal bouwt op 
vertrouwen wat aan het uitvoerend team wordt gegeven. 
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Artikel 2. Bepalingen 

2.1 in werking treden en bekendstelling  

Dit reglement is in werking getreden op 3 oktober 2019 

2.2 Dit Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen hebben die strijdig zijn met het 
directiereglement, de statuten of regelgevingen of de wet. In geval van strijdigheid gaan de 
laatste voor. 

2.3 Ieder die tot lid van het bestuur wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie 
schriftelijk dat zij/hij de inhoud van het Huishoudelijk Reglement aanvaardt en daarmee 
instemt en zich verbindt de bepalingen van dit reglement te zullen naleven. 

2.4 Ieder nieuw te benoemen lid van kernteam dan wel raad van bewonerskernen zal 
verklaren zich te kunnen vinden in dit Huishoudelijk Reglement en dit te aanvaarden als 
leidraad voor handelen. 

2.5 In alle gevallen waarin de wet, de statuten dan wel dit reglement niet voorziet, beslist de 
directie. 

2.6 Dit reglement ligt ter inzage op het kantoor van de Stichting en wordt gepubliceerd op 
www.1104enzo.nl 

 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 

Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur. Het bestuur zal niet daartoe 
besluiten anders dan na geschreven advies te hebben ingewonnen en ontvangen van het 
Kernteam. 

 

Artikel 3. Algemene insteek: bottom up en collectief en 

gericht op doen 

3.1 De stichting beoogt de bottom- up approach van Hart voor de K-buurt te ondersteunen; 
dus doe-ers in kracht zetten. Niet: de ene groep beslist top-down wat anderen gaan doen, 
maar juist het bevorderen van eigenaarschap! De bedenkers doen het; en worden in kracht 
gezet.  

3.2 Collectief zijn we meer dan de optelsom van losse projecten. Wij investeren daarom veel 
in leren en capaciteitsopbouw bij de uitvoerders. Zo worden er niet alleen losse projecten 
uitgevoerd, maar wordt er tegelijk ook gebouwd aan een duurzaam beter georganiseerde en 
capabele buurt. Asset Based Community Development wordt dat ook wel genoemd (zie 
o.a.https://wijzijnabcd.nl/over-abcd1/principes  

3.3 Hart voor de K-buurt is een stichting die niet een top-down bestuur kent dat op afstand 
verordonneert wat anderen moeten doen, maar een stichting die een groot en breed team 
van actieve mensen de ruimte geeft zich in te zetten voor impact en resultaten; met een 
dagelijkse leiding die voor verantwoording daarvan zorgt en ondersteunt met coördinatie en 
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initiatie, een bestuur wat bewaakt dat wat gedaan wordt binnen de doelstellingen van de 
stichting valt zonder daarin sturend op te treden. 

3.4 Hart voor de K-buurt is ontstaan omdat heel veel dingen niet goed liepen voor bewoners 
van de K-buurt. Daarom zijn we altijd op zoek om het beter te doen. Dat doen we vooral door 
zoveel mogelijk verschil te kunnen maken met echte dingen voor echte mensen in de echte 
wereld in plaats van bezig zijn met papier, beleid en rapportages. Daarom hebben we agile 
werken als methodiek omarmd.  

3.5 Het is belangrijk dat de het Kernteam, de doe-groep en met name de dagelijkse leiding 
die alle ‘doen’ ondersteunt, volgens principes van dienend leiderschap, verantwoording aflegt 
aan het bestuur van de stichting; een bestuur op afstand in een toezichthoudende rol. 
Handelen volgens de principes van Good Governance en Compliance heet dat.  

3.6 Dit huishoudelijk reglement regelt deze interne gang van zaken.  

Artikel 4. Het Bestuur 

4.1. Taken van het bestuur  

Het bestuur van de Stichting heeft primair als taak de doelstelling bewaking en 
integriteit. Het bestuur stelt het beleid vast, na toetsing dat het door de Kernteam voorgesteld 
beleid niet strijdig is met de doelstellingen van de stichting en ziet toe op de integere 
uitvoering van de operationele taken, uitgevoerd door het Kernteam. 

a. Het ziet toe op de langetermijnbelangen van de stichting. 
b. Het ziet toe dat er voldoende ondernemend en innovatief wordt gewerkt.  
c. Het waakt over een te grote papierwinkel opdat de energie van de bij Hart voor de 

K-buurt vooral blijft gaan naar echte impact en plezier in de werkzaamheden  
d. In d gedachte van Agile werken stuurt en toetst het bestuur niet op het behalen van 

plannen maar op het behalen van resultaten en zal deze toetsen aan de 
doelstellingen van de stichting 

e. Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en zal 
worden ondersteund door het kantoor  

f. Het bestuur mandateert de dagelijkse leiding tot het vertegenwoordigen van de 
Stichting per directiereglement.  

g. Het bestuur mandateert de dagelijkse leiding tot het nemen tot besluiten en doen van 
betalingen tot een per bestuursbesluit gemandateerd bedrag, met uitzondering van 
alle beslissingen over het betalen van medekernteamleden die de 
vrijwilligersvergoeding te boven gaan. Alle beslissingen over betalen van 
Kernteamleden die de vrijwilligersvergoeding te boven gaan worden, op voordracht 
van de dagelijkse leiding, uitsluitend door het bestuur genomen. 

4.2. Wie in het bestuur? Bestuursbenoemingen en profielschets  

a. Als het bestuur nieuwe bestuursleden zoekt, zal het bestuur dit laten weten aan het 
kernteam. 

b. De dagelijkse leiding stelt in overleg met het Kernteam een profielschets op voor 
nieuwe te benoemen bestuurders. Dit kan een algehele profielschets zijn of een 
specifieke geschreven op een vacant gevallen bestuur plek. Het Kernteam kan ook 
een of meerdere kandidaten voordragen. 

c. In de profielschets worden onder andere de betrouwbaarheid en de deskundigheid 
van het de gewenste bestuurder omschreven. 
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d. Het bestuur zal bij de benoemingen van nieuwe bestuurders in hun bestuur zich 
houden aan deze profielschets. 

4.3 Voorkomen belangenverstrengeling, integriteit en betalingen 

a. Indien op de agenda van het bestuur onderwerpen voorkomen waarbij een 
bestuurder een direct of indirect belang heeft, dan dient dit gemeld te worden door 
betreffende bestuurslid. Bestuursleden zullen niet meestemmen over zaken waar 
geacht kan worden een conflict van belangen te bestaan, bijvoorbeeld doordat een 
toekenning voorlegt van financiële aard voor een onderwerp of organisatie waar ze 
naast hun bestuursfunctie nauw bij betrokken zijn of verantwoordelijk voor zijn. 

b. Bestuursleden zullen geen financiele vergoeding kunnen ontvangen vanuit de 
stichting voor werkzaamheden voor de buurt, anders dan de vrijwilligersvergoeding 
zoals benoemd in de statuten.  

c. Voor hun inzet als bestuurslid kunnen ze een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze 
vrijwilligersvergoeding zal maximaal bestaan uit de door de belastingdienst 
geaccordeerde vrijwilligersvergoeding zoals in de buurt staffel in bijlage beschreven.  

d. Waar gevraagd door de externe integriteit bewaker, zal het bestuur medewerking 
verlenen aan de integriteit bewaker over zaken het bestuur en de stichting 
betreffende. 

4.4 Wie mag geen bestuurslid zijn? 

Om structurele belangenverstrengeling tegen te gaan, kunnen de volgende personen geen lid 
van het bestuur zijn:  

a. Leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de 
gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar de stichting  werkzaam is;  

b. Gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie 
waarbinnen de stichting werkzaam is;  

c. Degenen die zakelijke relaties met de stichting hebben, dan wel die aandeelhouder, 
lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een 
rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting 

d. Degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de 
afgelopen vier jaar geweest zijn;  

e. Leden van de raad van bewoners kernen. 
f. Degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het 

onafhankelijk opereren in de functie van bestuurder van de stichting in gevaar komt. 
 

Artikel 5. Het Kernteam 

5.1. Taken van het Kernteam 

Het kernteam heeft tot taak de de doelstellingen van de stichting te bevorderen en ten uitvoer 
te brengen met zoveel mogelijk mensen in de buurt en indien nodig van daarbuiten. Waar 
nodig laat het kernteam zich bijstaan door (buurt)professionals. 

Leden van het kernteam brengen verslag uit van hun werkzaamheden op het buurtberaad en 
het kernteam rapporteert jaarlijks aan het bestuur. 
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5.2 Wie in het Kernteam 

. Het Kernteam is de groep mensen die in de appgroep van het Kernteam zitten. Bij de 
instelling van dit Huishoudelijk Reglement zijn dat deze mensen.  

 

 

 

a. Het Kernteam gaat zelf over wie er in het kernteam zitten. Voor nieuwe leden zal het 
kernteam daarbij kijken naar mensen in de buurt die zich bovenmatig inzetten voor de 
buurt, die met daden hebben laten zien Hart voor de K-buurt vooruit te willen helpen, 
prettig samenwerken als team en toegevoegde waarde hebben door in het team te 
komen.  

b. Het staat mensen vrij zich te melden, of anderen aan te melden bij de dagelijkse 
leiding als kandidaat om deel te maken van het Kernteam. Het Kernteam zal bij 
voorkeur unaniem, maar waar nodig per stemming beslissen over de toelating dan 
wel opstappen van leden bij het Kernteam waarbij ten minste ¾ meerderheid 
benodigd is. Er is geen specifieke termijn voor Kernteamleden. 

c. Bij grote onenigheid in het Kernteam kan het bestuur ingrijpen. Op een geschreven 
verzoek van tenminste 51% van het kernteam aan het bestuur kan het bestuur 
ingrijpen in de samenstelling van het kernteam door leden van het team te 
verwijderen dan wel toe te voegen. 

5.3. Voorkomen belangenverstrengeling en integriteit en betalingen 

a. Kernteamleden kunnen, net als andere buurtbewoners, een redelijke vergoeding 
ontvangen voor werkzaamheden voor de buurt als buurt professional vanuit de 
stichting voor zover de stichting in staat is deze te betalen en deze betaling wordt 
geaccordeerd door het bestuur. 
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b. De dagelijkse leiding zorgt voor een voordracht aan het bestuur voor betalingen 
vanuit de stichting aan buurtbewoners die de vrijwilligersvergoeding te boven gaat. 
Het bestuur zal dit wegen op redelijkheid en of de stichting het kan dragen. het 
bestuur zal schriftelijk op dergelijke voordrachten vanuit de directie reageren. 

c. De vergoeding zal maximaal bestaan uit de bedragen zoals in de buurt staffel in 
bijlage beschreven  

d. Waar gevraagd door de externe integriteit bewaker, zullen kernteamleden 
medewerking verlenen aan de integriteit bewaker over zaken de stichting en hun 
werkzaamheden voor hart voor de K-buurt betreffende. 

Artikel 6. Dagelijkse leiding 

6.1. Taken en bevoegdheden 

De dagelijkse leiding heeft tot doel de dagelijkse gang van zaken te regelen die voor een 
goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. 

a. Het is primair verantwoordelijk voor. 
b. De voortgang van projecten (initiëren, opleveren, administratie, contracten afsluiten, 

betalingen). 
c. Communicatie binnen het kernteam, met bestuur met de raad van bewonrskernenen 

en met de buurt. 
d. Voert een actief acquisitie en subsidiebeleid. 
e. Het zorgen voor een goed optreden als woordvoerder voor de Stichting. 
f. Het vertegenwoordigen van de stichting vanuit mandaat van het bestuur met als doel 

de belangen van de stichting te borgen en te bevorderen. 
g. Het onderhouden van contacten. 
h. Afwegingen te maken over risico versus meerwaarde van uit te voeren projecten. 
i. De dagelijkse leiding regelt zelf de wijze waarop ze onder de als zodanig door het 

bestuur benoemde leden haar taken verdeelt en de toegekenden bevoegdheden 
uitoefend, met inbegrip van de dagelijkse werkzaamheden. 

6.2. Wie in de dagelijkse leiding? 

Het Kernteam kan uit zijn midden voordrachten doen aan het bestuur voor nieuwe te 
benoemen directieleden uit hun midden die voor hen de dagelijkse leiding gaan vormen. Het 
bestuur beslist over deze voordrachten. 

6.3. Voorkomen belangenverstrengeling en integriteit en betalingen 

Leden van de dagelijkse leiding kunnen een salaris ontvangen en er zal een contract worden 
overeengekomen. Het salaris zal door het bestuur bepaald worden. Als ze een salaris 
ontvangen kunnen ze niet daarnaast nog andere inkomsten uit hun werkzaamheden voor de 
stichting ontvangen.  

Artikel 7. Raad van bewoners kernen 

7.1  Taken 

a. De Raad van bewoners kernen heeft tot taak de relatie met de buurt te borgen.  
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b. Het doel van de raad is om een gestructureerd overlegorgaan te hebben voor bestuur 
en Hart voor de K-buurt om zo goed mogelijk aan dienstverlening te kunnen doen. 

c. De leden vertegenwoordigen de belangen van hun buurtje of flat in de raad, weten 
wat er speelt in hun buurtje of flat en vormen de schakel met de rest van de actieve 
bewoners in hun buurtje of flat. 

d. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het kernteam en komen minimaal 1x 
per jaar bij elkaar om jaarplan en verantwoording te bespreken en daarover advies uit 
te brengen aan het bestuur en het kernteam. 

e. In het buurtberaad kunnen de zaken die in hun buurt of flat spelen besproken worden 
met de rest van de buurt. 

7.2 Wie is de raad van bewoners kernen? 

Door het Kernteam zal een lijst met aangesloten bewoners kernen worden bijgehouden. 
Vanuit deze bewoners kernen worden telkens twee bewoners door de bewoners kernen zelf 
afgevaardigd om lid te zijn van de raad van bewoners kernen. 

Artikel 8. Externe integriteits bewaker 

8.1 Taken en bevoegdheden 

De integriteits bewaker is een externe organisatie die aangesteld om te helpen de integriteit 
van handelen, met behoud van wendbaarheid en doeltreffendheid, in de organisatie te 
borgen. De integriteit bewaker kan gevraagd en ongevraagd met advies komen daarover 

a. Haar taak is te helpen processen in te regelen volgens de in het maatschappelijk 
verkeer geaccepteerde normen van compliance. 

b. Zij zal een klachtenprocedure instellen waar buurtbewoners of anderen - die 
vermoedens hebben van malversaties binnen de organisatie - kunnen aankloppen. 

c. Zij zal op dat moment een onderzoek instellen. Het resultaat van dat onderzoek wordt 
aangeboden aan zowel bestuur als directie die er zorg voor dragen dat dit resultaat 
openbaar gedeeld wordt op de website 1104enzo.nl. 

d. Zij zal terug rapporteren aan de indiener van de klacht. 
e. Een ieder in de organisatie is gehouden medewerking verlenen aan de integriteit 

bewaker over zaken de stichting en hun werkzaamheden daarvoor betreffende. 

8.2 Wie als Externe integriteit bewaker 

a. De externe integriteit bewaker wordt door het bestuur per bestuursbesluit aangesteld. 
b. Er kunnen geen buurtbewoners deel uitmaken van het team wat bij de externe 

integriteit bewaker is belast met de taken zoals hierboven beschreven. 
c. Eventuele kosten voor de integriteit bewaker worden uit de begroting van de stichting 

gedekt. 

Artikel 9 Bijeenkomsten en communicatie 

9.1. Kbuurt uurtje 

De kerngroep, in deze de dagelijkse leiding, verzorgt een wekelijkse inloop mogelijkheid in 
een goed toegankelijke gelegenheid zoals het buurthuis voor buurtbewoners om het gesprek 
met elkaar en met het kernteam aan te gaan met uitzondering van vakantieperiodes. 
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a. De kernteam zal ten minste één keer per maand publiekelijk overleg houden met 
elkaar waar het buurtcollectief bij aanwezig kan zijn. Dit is het K-buurt uurtje special in 
de eerste week van elke maand, muv vakantieperiodes. Van de bespreekpunten zal 
online publiekelijk verslag worden gedaan. 

9.2. Buurtberaad 

Voor het buurtcollectief wordt tenminste twee keer per jaar, waar mogelijk drie keer 
per jaar, een publieke bijeenkomst georganiseerd, het buurtberaad, waar leden van het 
kernteam en de raad van bewoners kernen over hun werkzaamheden, plannen en resultaten 
vertellen en feedback ontvangen van de buurt en waar de buurt de gelegenheid heeft om met 
elkaar zaken te bespreken die ze vinden dat besproken moeten worden. 

a. Leden van het kernteam zullen in het buurtberaad in de gelegenheid worden gesteld 
te vertellen over hun werkzaamheden voor de buurt. 

b. Leden van de raad van bewoners kernen zullen worden uitgenodigd om op het 
buurtberaad te vertellen wat er in hun bewoners eenheid speelt. 

9.3 Overleg raad van bewoners kernen 

c. Minimaal één keer per jaar, maar waar nodig meer, zal er een overleg zijn met de 
raad van bewoners kernen. daarin worden de plannen gedeeld en de verantwoording 
besproken. De raad van bewonerskernen stelt daarop een advies over uit aan het 
bestuur. 

9.4.  Bestuursbijeenkomsten 

De statuten en de het directiereglement. Ieder half jaar wordt ten minste één 
bestuursvergadering gehouden en verder wanneer het bestuur dit wenselijk acht.  

 

Artikel 10. Beleid, besluit, uitvoering en controle 

10.1. Beleidsvorming 

a. Het kernteam maakt de plannen met betrekking tot beleid, het bestuur stelt vast en 
controleert mede op basis van advies van de raad van bewoners kernen. 

b. Een keer per jaar wordt een jaarplan gemaakt door het kernteam, onder coördinatie 
door de dagelijkse leiding, en voorgelegd aan het bestuur. 

c. Het bestuur maakt geen beleid maar toetst het voorgestelde beleid aan de 
doelstellingen van de Stichting en stelt -indien het de goedkeuring kan dragen- vast 

10.2.  Besluitvorming 

10.2.1 Besluitvorming binnen het bestuur gaat cf de statuten van de stichting 

10.2.2  Besluitvorming binnen het kernteam gaat via de methodieken van zelfsturende 
teams. De volgende methodieken kunnen teams helpen om efficiënt en toch met voldoende 
diepgang en draagvlak tot besluiten te komen. Ze zijn inmiddels beproefd in vele zelfsturende 
teams in verschillende organisaties. 
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a. Spontaan. Vaak lukt het nemen van besluiten vanzelf. Een team komt al pratend vlot 
tot consensus. Of er wordt, als het onderwerp niet zo belangrijk is, even gestemd en 
de mening van de meerderheid gevolgd. 

b. Democratisch en oplossingsgericht. Als consensus niet in één keer lukt en het wel 
belangrijk is om tot een gedeeld standpunt te komen, dan kunnen onderstaande 
stappen gevolgd worden, die mede ontleend zijn aan de Lewis-methode van ‘deep 
democracy’, zoals beschreven door Jitske Kramer. Deze methode is erop gericht om 
ook de wijsheid van de minderheid te benutten: 

c. Vraagstelling helder krijgen. Iemand die dit een belangrijk agendapunt vindt (de 
inbrenger) licht de vraagstelling toe. Anderen vragen door tot de vraag helder is. Zorg 
er voor dat het team bij deze vraag blijft en de zaak niet ingewikkeld gaat maken, 
door er van alles bij te halen. 

d. Meningen, argumenten en vooral ook concrete voorstellen verzamelen: 

- Verschillende mensen horen (niet alleen de dominante personen) 

- Verzamelen (naast elkaar leggen) en niet discussiëren 

- Doorvragen naar concrete voorstellen 

e. De meest kansrijke voorstellen in stemming brengen.  
1. Bij duidelijke meerderheid besluit nemen.  
2. Bij kleine meerderheid terug naar stap B of twee mensen vragen uit de verschillende 

‘kampen’ om na de vergadering een besluit te formuleren (zie hieronder eigenaren 
met mandaat). 

3. Besluit verrijken met de wijsheid van de minderheid. Vraag de minderheid, wat zij 
eventueel nog belangrijk vindt om toe te voegen aan het besluit, zodat zij, mede 
gezien de ruime meerderheid, akkoord kan gaan met het besluit (consent). 

10.2.3  Besluitvorming binnen de raad van bewoners kernen gaat met meerderheid van 
stemmen waarbij elke aangesloten kern één stem heeft. Wanneer twee afgevaardigde leden 
van de bewonerskern niet tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen over hun stem, wordt 
de stem van die kern geacht als een van onthouding van stemming te zijn. 

10.3. Uitvoering 

Het kernteam voert uit, samen met zoveel mogelijk mensen uit de buurt de initiatieven die ze 
wil oppakken uit of ondersteunt de buurt met hun uitvoering. Daarvoor wordt er een kantoor 
gehouden waar ondersteuning wordt geboden voor de uitvoering. 

10.4. Controle 

a. Elk jaar wordt een financieel en een inhoudelijk jaarverslag gemaakt door het 
Kernteam onder coördinatie van de dagelijkse leiding. 

b. Dit wordt door de raad van bewoners kernen van advies voorzien voordat dit naar het 
bestuur gaat. 

c. De financiële verantwoording zal ook worden voorgelegd aan de integriteit bewaker 
die daarover een advies deelt met het bestuur. 

d. Het bestuur besluit over de vaststelling van jaarverslag en verantwoording. 
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Artikel 11. Vaardigheden en ontwikkeling, 

functioneringsgesprekken en leren 

11.1. Performance gesprekken 

a. Ten minste één keer per jaar bespreekt het bestuur het functioneren van de 
dagelijkse leiding.  

b. Ten minste eenmaal per jaar worden er door de directie met het bestuur een 
functioneringsgesprek gehouden over het functioneren van de stichting en de 
afzonderlijke bestuursleden.  

c. De directie zal in de eerste maand van het jaar deze gesprekken plannen in de rest 
van het jaar. 

d. Daar waar voor het goed functioneren van de Governance van de Stichting, een 
bestuur of kernteamleden een lacune in kennis blijkt, kan de dagelijkse leiding 
voorzien in het aantrekken van trainingen of coaching op dat vlak. 

11.2. Leren Er wordt inhoud gegeven aan de term ‘’lerende buurt’’ door agile werken in 
praktijk te brengen en zo snel mogelijk na ieder project de lessen eruit te destilleren en te 
communiceren en een volgende keer in praktijk te brengen.  

11.3 Transparantie  

We streven naar maximale transparantie. Dat betekent onder meer dat: 

a. Alle leden van Bestuur, Kernteam en raad van bewonerskern 
en  zullen op de website 1104enzo als zodanig bekend gesteld en te vinden zijn 
zodat iedereen weet wie het is. 

b. Van alle projecten die voor Hart voor de K-buurt worden uitgevoerd zal de financiële 
rapportage online gedeeld worden, 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Profielschets bestuursleden waarop gezocht is voor de eerste 
bestuursleden 

- Integer 
- Geen ambitie zelf: Mensen die het niet willen en er juist niet op zitten te wachten. 
- Loopt al lang mee, niet nu ineens ‘’aan boord’’ nu het de goede kant op gaat. 
- Lost conflict op door gesprek en op de ratio, ipv machtsmiddelen/politiek 
- Niet bang eigen reputatie en naam in te zetten. 
- Geen halve ambtenaar: denkt niet in plannen en besturen en beleid, maar in 

ondersteunen en eigenaarschap bij de doeners en als stichting echte dingen voor 
echte buurtbewoners gedaan krijgen. 

- Wil niet ''bedient'' worden door de uitvoeringsorganisatie, maar ''bedient'' de 
uitvoeringsorganisatie. 

- Goed netwerk, brede kijk, kan conceptueel denken. 
- Juridische en financiële kennis is aan te bevelen. 
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Bijlage 2 Buurt Staffel voor betalingen aan buurtbewoners als buurt professional en 
vrijwilligersvergoeding 

In sommige gevallen is het betalen van buurtbewoners gepast, denk aan werkzaamheden 
waar anders een externe voor zouden worden ingehuurd. Dan kunnen we beter een 
buurtbewoner betalen.  

Het is de bedoeling van de buurt staffel dat mensen daarmee in staat worden gesteld hun 
kennis, vaardigheden en netwerk in te zetten voor de buurt waar ze dit anders elders zouden 
doen. Een mens moet tenslotte eten en wonen en een financiële tegenprestatie tegen 
professionele inzet die anders elders zou worden gedaan vinden we normaal.  

Het is niet de bedoeling dat mensen rijk worden van werk voor de buurt, wel dat ze in staat 
worden gesteld dat werk te doen waar ze het anders niet zouden kunnen doen. Daarom is er 
een bovengrens. En we vragen ook een portie passie uren.  

Voor incidentele werkzaamheden hanteren we de volgende staffel 

Staffel voor buurtgerichte werkzaamheden (prijzen ex BTW) 

● Ontwikkeling, strategie & advies, innovatie: 70 euro per uur 
● Projectleiding uitvoerend: 55 euro  per uur 
● Community en ondersteunende bijdragen: 25 euro per uur 
● Participatie ondersteunende bijdrage: 10 euro per uur * 
● Vrijwilligers bijdrage: 4,5 euro per uur, met een maximum van een wettelijk maximum 

van 170 euro per maand of 1700 euro per jaar. 

Afhankelijk van de project en individuele omstandigheden kan en zal van deelnemers ook een 
hoeveelheid “passie-uren“ verwacht worden. 

Het bedrag per maand is gemaximeerd op 3000 euro  ~ 2x minimumloon. 

* NB: Deze vergoeding is (nog) niet mogelijk in van overheidswege gefinancierde participatie 
trajecten. 
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