Jaarrapportage 2019

Na alle voorbereidingen medio 2019 en de start met een eerste team van vrijwilligers/bewoners
direct na de zomer, wordt op 17 november 2019 buurtwerkkamer Geuzennest officieel geopend.
Een nieuwe plek van, voor en door bewoners, voor meerdere (ontwikkel)buurten in Geuzenveld en de
Van Deysselbuurt in Slotermeer. De opening is druk bezocht. Het officiële startmoment is het
ondertekenen van de samenwerkingsafspraak met alle betrokken partners, namelijk de gemeente
Amsterdam/stadsdeel Nieuw-West, de woningcorporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot, de
ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie en enkele bewoners namens de bewonersvereniging
Geuzennest i.o. Daarna wordt de nieuwe buurtwerkkamer met veel enthousiasme gedoopt.
.
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Evaluatie samenwerkingsafspraak - samengevat in 1 overzicht
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© Jaarrapportage van Buurtwerkkamer Coöperatie over 2019 voor alle opdrachtgevers, partners en
financiers in euro's en uren; in het bijzonder bewonersvereniging Geuzennest i.o., als mede de
gemeente Amsterdam/stadsdeel Nieuw-West en de woningcorporaties Eigen Haard, Stadgenoot en
Rochdale.

31 maart 2020

Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Utrecht

pagina 2

Evaluatie overzicht Buurtwerkkamer Geuzennest sept. - dec. 2019
Prestatie: de gerealiseerde resultaten 2019
en [tussen haken] de minimaal na te streven resultaten
in 2019 respectievelijk (doorkijk) 2020
OUTPUT
Sleutelbeheerders
Actieve vrijwilligers: min. gem. 250 uren/jaar
Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep,
formulierenbrigade, kookgroep, enz.
Betalende leden bewonersvereniging
Bewoners doorverwezen door WPI en SD Nieuw West, met bijstand
en/of beperkte loonwaarde, effectief ingezet
Actief op een leerwerkplek of stageplaats: uit SW, deels
arbeidsongeschikt of als dagbesteding
Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, effectief mee
laten doen (doorverwezen door o.a. woningcorporaties)
Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet
Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams op Zorg
en Welzijn, SEZO, Eigenwijks, enzovoorts.
Kunnen 'op- en afschalen' van deelnemers met instanties en
wijkpartners op basis van een directe samenwerking
PROCES
Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, wandelen,
ontbijt/lunchcafé, handwerken en empowermentgroepen
Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, tuindienst en
onderhoud binnentuinen en schoonmaken van binnen- en
buitenruimtes
Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning bij
digitalisering
Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, lezen,
schrijven en huiswerkbegeleiding
Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met brieven/mails in
contact met instanties
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke bemiddeling
bij huurachterstanden
Toeleidend naar werk: Sollicitatie- en CV-begeleiding
Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst
INPUT
Goede besteding budget
Verantwoorde besteding budget
Goede inzet medewerkers en vrijwilligers
Goed overleg met alle partners en financiers
LEGENDA
Rood
Oranje
Blauw
Groen
Donkergroen

Indicator

Resultaat Geuzennest
2019 [2019]

Aantal
Aantal

15 [3]
20 [6]
15 ['10']

Aantal
Aantal

Start in 2020
0 [2 op 5]

Aantal

1 [1]

Aantal

? [2 op 5]

Aantal
Aantal
deelnemers
Aantal
partners

Start in 2020
8 [10]

Uniek #

253 [25]

Klussen #

2 [10 - 50]

Uniek #

8 [10]

Uniek #

10 [15]

Uniek #

40 [30]

Uniek #

5 [5]

Aantal

10 [2]
160 [50]

Begroting
Controle
Interviews
Interviews

130 [> 0]
Positief
>8
>8

7 [10]

Resultaat niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20%
Resultaat wel ten dele gehaald: ca. 20 tot 40%
Resultaat deels gehaald: ca. 40 tot 80%
Resultaat (bijna) gehaald: ca. 80 tot 120%
Resultaat ruimschoots gehaald: meer dan 120%

TOELICHTING: In de tabel zijn gerealiseerde resultaten benoemd en [tussen haken] de na te streven resultaten.
De effecten zijn nog niet met een enquête gemeten. Dat kan pas na twee jaar, gepland 2019-20.
Rood schuin gedrukt staan de resultaten van belang voor woningcorporaties waar expliciet op wordt ingezet.
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Jaarrapportage Buurtwerkkamer Geuzennest 2019
Waar we trots op zijn
We zijn trots op het grote bereik onder een kwetsbare groep bewoners in Geuzenveld (160
individuele bewoners bereikt). Op voorhand schatten wij in dat het niet makkelijk zou zijn veel
bewoners in een kwetsbare positie te vinden en te verleiden actief te worden binnen de nieuwe
buurtwerkkamer. De verwachting was dat dat enige tijd en dito moeite zou kosten. Dit bleek niet het
geval. Vanaf de eerste flyer en in het verlengde daarvan de eerste nieuwsbrief was het aantal
positieve en constructieve reacties vanuit de wijk overweldigend. Dit resulteerde meteen in een
stevig programma en deelname daaraan. Dit aanbod wordt gerealiseerd door maar liefst 20
vrijwilligers, waarvan er rond de 15 een eigen sleutel hebben. Dit betekent dat buurtwerkkamer
Geuzennest binnen een paar maanden daadwerkelijk draait op bewoners in zelfbeheer. Ook de
professionele ondersteuning van het team vrijwilligers is prima geregeld; in Bouchra en Edward uit
de buurt/wijk hebben we twee bevlogen mensen gevonden bij wie buurtbewoners zich thuis en
veilig voelen en zich uitgenodigd voelen iets in en voor de buurt op te zetten en te organiseren. Zij
worden daar inmiddels bij ondersteund door maar liefst 3 meewerkend vrijwilligers (Yudy, Nadia en
Salima).
Mooi om te zien is de diverse samenstelling van het aanbod in groepen dat actief is binnen
Geuzennest. Er is een eetgroep waar vooral ouderen aan deelnemen. Hetzelfde geldt voor de
karaoke- en eetgroep op de vrijdagavond. Er zijn meerdere huiswerkklasjes en anderen
kindergroepen. Daarnaast wordt er door twee groepen muziek gespeeld. Ook zijn er meerdere
koffie- en theegroepen actief waar vooral dames aan deelnemen. Maar er zijn ook groepen actief op
het gebied van kalligrafie, rouwverwerking en computervaardigheden. Dit nog los van groepjes en
personen die anderen helpen met formulieren, dreigende schulden en – binnenkort – met de
Nederlandse taal. Opvallend daarnaast is het grote aantal dames/moeders met een Marokkaanse of
Turkse achtergrond. Er lijkt sprake te zijn van een grote ‘emancipatiewens’ onder deze groep. Het is
hun ambitie om actief te verbinden met mensen met een andere cultureel-etnische achtergrond en
ook de aanwezigheid van mannen is voor hen geen enkel punt van bezwaar, integendeel. Daarnaast
is er ook actieve interesse in deelname in en gebruik van de buurtwerkkamer vanuit een groep
oudere buurtbewoners..

Trends en ontwikkelingen
Het kwam al even naar voren; veel bewoners in de wijk lijken daadwerkelijk gemotiveerd en van plan
om actief vooruit te komen in het leven. De kans om in en vanuit de buurtwerkkamer een rol te
spelen bij het verbinden en activeren van een groep (kwetsbare) bewoners wordt door meerdere
mensen met beide handen aangegrepen. Dit lijkt een voorzichtige trendbreuk met het verleden waar
instanties het nog wel eens lastig vonden om kwetsbare bewoners in Geuzenveld en Slotermeer te
verleiden tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.
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Niet dat er in het (recente) verleden geen successen werden geboekt – uiteraard zijn er altijd mooie
voorbeelden van hoe het wél kan en moet – maar wij lijken een trend te zien waarin een groeiende
groep bewoners het voornemen heeft uitgesproken zélf een actieve rol te willen spelen in het
verbeteren van hun fysieke en geestelijke leefomgeving. Een grote rol lijkt daarin weggelegd voor de
moeders die in de wijk wonen, niet zelden met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. We zien dit
niet alleen terug in het aantal vrijwilligers dat haar of zijn energie in diensten en activiteiten wil
steken, maar óók in de ‘gretigheid’ waarmee veel bewoners gebruik (willen) maken van het dienstenactiviteitenaanbod.
Aanvullend op bovenstaande is het goed te benoemen dat het samenkomen van ‘vrouwelijke’ en
‘mannelijke’ energieën in een wijk als Geuzenveld nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat geldt
voor onze deelnemers en gebruikers, hun directe omgeving en een aantal maatschappelijke partners
in de wijk. Veel aanbod in Nieuw-West wordt nog steeds langs lijnen van geslacht, afkomst, cultuur,
religie en leeftijd georganiseerd. Wat ons opvalt bij Geuzennest is het relatieve gemak waarmee
deelnemers, bezoekers en gebruikers over deze ‘onderscheidende’ eigenschappen heen stappen en
actief de brug slaan naar ‘de ander’.

Verbeterpunten
We zijn medio januari 2020 pas een viertal maanden onderweg, dus het is nog lastig aan te geven
wat beter kan. Zoals hierboven aangegeven zijn het voornamelijk vrouwen – maar niet exclusief – die
de weg naar de buurtwerkkamer hebben gevonden. Soms als actieve vrijwilliger of aanbieder van
een dienst en/of activiteit, maar vaker nog als deelnemer. Het streven is daar meer balans in aan te
brengen. Achter en rond veel vrouwen staan en leven ook mannen en wij gaan er van uit dat er ook
onder die mannen behoefte is aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de wijk en/of het
ontvangen van ‘stut en steun’ in de omgeving waar zij leven en verkeren. Daarnaast is het streven
vanuit de buurtwerkkamer om op termijn ook de daadwerkelijke groei van een aantal vrijwilligers en
deelnemers te kunnen verzilveren in een groter bereik in de wijk dan wel in de uitstroom naar
scholing, opleiding, werk en/of gerichte ervaringsdeskundige hulpverlening. Met andere woorden;
een grotere en meer zichtbare wijkgerichte wederkerigheid.
In 2020 starten wij - net als in de andere buurtwerkkamers in Amsterdam en Utrecht al langer het
geval is – met het registreren van het aantal deelnemers en gebruikers. We doen dat met een nieuw
en aangepast formulier dat bestaat uit twee delen. Op de voorkant noteren we globaal wie iemand
is, waar de persoon al dan niet huurt en bovenal waar iemands talenten en ambities liggen. Na
verloop van tijd vullen we ook de achterkant in met daarin iets meer persoonlijke informatie op basis
waarvan iemand dan daadwerkelijk lid kan worden van de bewonersvereniging.
Dit jaar (2020) zal ook een begin gemaakt worden met het ‘bemensen’ van de satelliet aan de
Lodewijk Van Deysselstraat in de Social Garden. Het eerste gesprek met Rochdale en Stichting
Vooruit heeft hierover al plaats gehad en wordt in het eerste kwartaal van 2020 gezamenlijk verder
uitgewerkt.
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Daarnaast zal 2020 in het teken staan van het verbreden en uitbouwen van het huidige diensten- en
activiteitenaanbod. Niet alleen zal er taalaanbod ontstaan, ook zullen we proberen iets van een
lokale ‘buurtklussendienst’ op te zetten. Dit in combinatie met het oprichten van een
bewonersverenging die in de nabije toekomst ook zal fungeren als opdrachtgever van de
Buurtwerkkamer Coöperatie. De eerste bewoners zijn hiervoor al benaderd en hebben een
toekomstig bestuurslidmaatschap in serieuze overweging. Met de oprichting van een
bewonersvereniging beleggen we het eigenaarschap van de buurtwerkkamer nóg meer bij de
bewoners in de wijk zelf.
Wat ook in 2020 gaat gebeuren is het verbinden van de buurtwerkkamer met partijen als WPI en
SEZO. Ook Geuzennest is een plek waar mensen die (langdurig) zonder werk zitten en kampen met
(dreigende) schulden terecht kunnen met hun vragen en problemen, maar wij zij tegelijkertijd
stappen zetten naar een grotere zelfredzaamheid. Het feit dat er in ons korte bestaan al 5 mensen
met (dreigende) schulden via de buurtwerkkamer de juiste stappen hebben weten te zetten is een
bevestiging van het nut en noodzaak (én het goede werk) van een buurtwerkkamer in Geuzenveld.
Uiteraard verwachten wij in 2020 ook – of juist met name -vanuit Rochdale, Stadgenoot en Eigen
Haard gerichte doorverwijzingen naar Geuzennest. Het kan dan gaan om statushouders, mensen met
(dreigende) huurschulden, mensen die aangeven eenzaam te zijn of andere huurders die gebaat
zouden kunnen zijn bij de hulp van of aanwezigheid binnen de buurtwerkkamer.

Quotes, story en/of bijzonderheden
Uiteraard zijn er in die korte tijd al bijzondere verbindingen tot stand gekomen en zijn er ook al
mooie persoonlijke stappen gezet en resultaten geboekt. Een aantal daarvan verdient het zeker om
hier genoemd te worden. Zo was er een dame van middelbare leeftijd (met volwassen kinderen) met
een Marokkaans achtergrond die al een jaar depressief thuis zat toen onze nieuwsbrief op de mat
viel. Ze overwon haar schaamte en angst en liep binnen. Vanaf dat moment voelde zich bij ons
gehoord en thuis. Ze deelde haar verhaal en deelde dit met haar therapeut. Ook haar kinderen zagen
de verandering en zijn de buurtwerkkamer daarvoor dankbaar. Inmiddels doet zij zich bij ons
vrijwilligerswerk en helpt zij anderen bij het organiseren van hun activiteit.
Een andere dame (Turkse achtergrond) van dezelfde leeftijd zette ook haar schroom opzij en vroeg
bij de buurtwerkkamer om hulp. Ondanks de matige beheersing van de Nederlandse taal vertelde zij
over haar problemen. Haar man was recentelijk overleden en via Geuzennest leerde zij niet alleen
hierover te praten, maar leerde zij ook hoe je de instanties kunt benaderen en hoe je om hulp en
ondersteuning kunt vragen waar je recht op hebt. Haar dankbaarheid is groot. Daarnaast hebben wij
ook een jonge moeder (wederom met een Marokkaanse achtergrond) kunnen helpen die de zorg
heeft over twee zieke kinderen. De aanwezigheid van de buurtwerkkamer en het feit dat zij er
meerdere keren per week haar zorgen een beetje kan vergeten en anderen kan helpen bij het
organiseren van sociale activiteiten maakt dat zij zich gelukkiger voelt dan voorheen.
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De Activiteiten
 Eetgroep
 Karaokegroep
 Formulierenhulp
 Naailes
 Koffie-uur
 Ney-groep (muziek)
 Kalligraferen
 Huiswerkbegeleiding










Kinderactiviteiten
Talentenhuis(talent ontwikkeling)
Computerondersteuning
Samen Kappen
Ontbijtochtend
Schuldhulptoeleiding
Hulp bij rouw en verlies
Taalgroep (in oprichting)

Aantal deelnemers per activiteitsoort
Sociaal/Ontmoeting
253
Klussen (inclusief tuin)
0
Taalverwerving
0
Verwerving computervaardigheden
8
Formulieren
40
Schuldhulptoeleiding
5
Toeleiding naar werk/opleiding
10
Totaal
316
Het totaal is Inclusief mensen die aan meerdere activiteiten meedoen en of van meerdere
diensten gebruik maken. Dit is dus niet het totaal aan INDIVIDUELE deelnemers/gebruikers.
Ruwweg kunnen we stellen dat ongeveer de helft van het aantal deelnemers/gebruikers zoals
hierboven opgeteld het aantal individuele deelnemers/gebruikers bepaalt. Iets minder dan de
helft van de mensen doet aan twee activiteiten mee (eten en formulieren bijvoorbeeld, of koffieochtend en huiswerk). Soms combineren zij een dienst als de computergroep met bijvoorbeeld
karaoke. Soms doen mensen zelfs aan drie of vier dingen mee.
Generiek
Aantal individuele gebruikers/deelnemers
Aantal actieve vrijwilligers
Aantal sleutelhouders
Aantal actieve groepen
Aantal doorverwijzingen vanuit WPI
Aantal statushouders
Samenwerkingspartners
 Eigenwijks
 Stichting Dock
 Stichting Kümbet
 Wijkpraktijkteam
 Stichting Vooruit
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160
20
15
15
0
0

De buurtkamer van Stadgenoot aan het Lambertus Zijlplein
SEZO (eerste verkenning gestart)
De Brug (eerste verkenning gestart)
ROC Midden Nederland
Pakhuis de Zwijger Nieuw West
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Financiële verantwoording 2019
Inkomsten en uitgaven Geuzennest
Financiers
Gemeente Amsterdam
Werk en Re-integratie

Begroting
€ 30.000
€ 3.000

Realisatie
€ 30.000
€0

Woningcorporaties

€ 20.700

€ 20.700

Overige (eigen) inkomsten
TOTAAL

€ 500
€ 54.200

€0
€ 50.700

Middelen
Ondersteunen en coördineren
vrijwilligers en deelnemers
Coachen medewerkers en
vrijwilligers
Werkplekken buurtbewoners
met beperkte loonwaarde (SR)
Participatie-, leerwerk- en
stageplekken (SR)
Administratie, verantwoording
en makelen partners
Communicatie en organisatie

Begroting
€ 16.290

Realisatie
€ 10.367

€ 5.856

€ 8.908

€ 9.594

€0

€ 2.178

€ 340

€ 3.660

€ 9.577

€ 726

€ 4.836

Handgeld, training en opleiding
Huur, telefonie, internet en
GWE (gas, water en elektra)
Inventaris, verbouwen ruimte
en overige kosten
TOTAAL
SALDO Inkomsten - Uitgaven

€ 2.100
€ 8.178

€ 1.806
€ 5.717

€ 5.448

€ 9.019

€ 54.030
€ 170

€ 50.570
€ 130

Begroting
22%

Realisatie
1%

8%

29%

70%

58%

Belangrijke kengetallen
Social Return on Investment
(SROI)
Aandeel indirecte kosten

Aandeel investering in mensen

Toelichting
Medewerker voor perspectiefbaan is al wel
begonnen, maar nu nog in een proefperiode
zonder bijdrage loonkostensubsidie
Eigen Haard (8.700 - huurkosten/verbouwing),
en Stadgenoot (6.000) en Rochdale (6.000)
Eigen bijdragen zijn (nu nog) direct benut

Toelichting
Teamcoördinator is in september begonnen
(dus niet zoals gepland in juni)
Meer inzet vanuit de coach op werven eerste
teamleden en organiseren verbouwing
Medewerker is begonnen in een proefperiode,
nog zonder loonkosten
Meewerkende (super)vrijwilligers komen eind
2019 meer in beeld
Meer inzet nodig op verkennen, vinden en goed
organiseren van de locatie en werven team
Meer nodig voor ICT beheer, aanschaf laptops
en intensieve inzet op flyers/nieuwsbrieven
Start in september in plaats van juni
Meer nodig in aanpassen en verbouwen ruimte,
deels direct gefinancierd door Eigen Haard

Toelichting
Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte
loonwaarden; als % van totale uitgaven
Aandeel kosten administratie, verantwoording
en makelen partners, communicatie en
organisatie; als % van totale uitgaven
Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven

Conclusies
Goed financieel resultaat (nihil over). De uitgaven waren iets lager (ca. 6%) dan begroot.
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Inkomsten 2019 Geuzennest
Investering in euro's van financiers en
van vrijwilligersuren vertaald naar euro's

Ureninvestering
bewoners /
vrijwilligers
€ 22.605

Overige
(eigen)
inkomsten
€-
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Gemeente
Amsterdam
€ 30.000

Woning
corporaties
€ 20.700
Werk en
Re-Integratie
€-
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Uitgaven 2019 Geuzennest

Inventaris,
verbouwen
ruimte en
overige kosten
€ 9.019

Ondersteunen
en coördineren
vrijwilligers
en deelnemers
€ 10.367

Huur, telefonie,
internet en GWE
€ 9.017

Handgeld,
training en
opleiding
€ 1.806
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Communicatie
en organisatie
€ 4.836

Coachen
medewerkers
en vrijwilligers
€ 8.908
Administratie,
verantwoording
en makelen
partners € 9.577
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Werkplekken
buurtbewoners
met beperkte
loonwaarde
Participatie-, € leerwerk- en
stageplekken
€ 340
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