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Geuzennest
Geuzenveld & Van Deysselbuurt

Amsterdam Nieuw-West

Het versterken vsn bestaande initiatieven in Geuzenveld en

de Van Deysselbuurt met een buurtwerkkamer voor en door
kwetsbare bewoners samen met alle actieve wijkpartners en

bewonersorganisatíes ín deze buurten
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Aanleiding
Medio 2019 heeft de gemeente Amsterdam goedkeuring gegeven aan de start van de buurtwerkkamer in

Geuzenveld - Van Deysselbuurt. De drie betrokken woningcorporaties lieten ook weten het te steunen.
Dit alles op basis van een 'Aanbod voor deze buurtwerkkamer in Nieuw-West'd.d. 15 maart 2019. Dat
aanbod ging er nog van uit dat de buurtwerkkamer vanaf 1 mei 2019 zou kunnen starten. Die startdatum
is verschoven naar l juli 2019. Zodoende zijn enkele aanpassingen op het oorspronkelijke Aanbod d.d. 15
maart 2019 nodig, in het bijzonder voor de beoogde prestaties (pagina 3), als ook in de begroting (pagina

4)en de benodigde financiële bijdrage voor 2019 van alle betrokken partners (op deze pagina 2).

Deze aanpassingen op ons Aanbod zijn opgenomen in de voor liggende'Samenwerkingsafspraak'.

Partnership en voonstel voor biidragen
Het mogelijke bereik (groene cirkellvan de buurtwerkkamer
(rode stip) samen met het trefpunt b'rj Social Garden (blauwe
stip) omvat vooral huurwoningen Rochdale (donkergroen op de
kaart), Eigen Haard (roze) en Stadgenoot (lichtgroen). Nihilvan
Ymere (blauw) en niet van De Alliantie (rood). Focus ligt op
huurders in de Wegener Sleeswijkbuurt (Eigen Haard), Van
Deysselbuurt (Rochdale) en Dudokbuurt, Bakemabuurt en
Lambertus Z'rjlpleinbuurt (Stadgenoot).

Een bijdrage van woningcorporaties hangt af van woningbezit
en de deelname van huurders, met als eerste schatting: ca.3A%
Rochdale, ca, 4OYo Eigen Haard en cà. 30% Stadgenoot.

De gezamenlijke financiering voor buurtwerkkamer Geuzennest (voor de buurten Geuzenveld en de Van
Deysselbuurt) kan gerealiseerd worden door de volgende verdeling met elkaar vast te leggen:

Biidrage gemeente tot en met februari 2020
Op basis van het oorspronkelijke Aanbod d.d. 15 maart heeft de gemeente Amsterdam voor 2019 een
bijdrage goedgekeurd van € 40.000,-. Omdat de start van de buurtwerkkamer twee maanden naar
achteren schuift zal de goedgekeurde bijdrage van de gemeente Amsterdam een financiering kunnen zijn
voor de periode tot ën met februari 2020 (dus inclusief twee maanden 2020). ln de begroting en
financiering voor 2020 zal zodoende een bijdrage van € 10.000,- in mindering worden gebracht op de
aanvraag voor een nieuwe bijdrage van de gemeente Amsterdam voor 2020. Voor 2020 zal dus een
bijdrage bij de gemeente worden aangevraagd van € 50.000,-, zijnde een jaarbijdrage van € 60.000,-
minus de reeds beschikbare € 10.000,- (goedkeuring 2019).

€ 30.000 € 60.000
Amsterdam Werk en Re-integratie (LKS) € 1.500 € 8.000
Woningcorporatie Rochdale (ca. 30% totale bi.idrage woningcorporaties) € 6.000 € 12.000
Woningcorporatie Eigen Haard (ca. 40% totale bijdrage woningcorporaties),
besteed aan huurkosten, kosten gas/water/elektra en aanpassen ruimte

€ 8.700 € 15.300

Woningcorporatie Stadgenoot (ca. 30% totale biidrage woningcorporaties) € 6.000 € 12.000
Eigen inkomsten van leden en activiteiten € 500 € 1.000

lnvestering van bewoners (15x d.d. okt.2019 x 250/3 uren; 25x in 2020)
in uren vertoqld in euro's (tegen WML von € 10,04 per uur)

7.237,5 uren

= € 72.425
6.250 uren

= € 68.750
lnvestering von medewerkers (2x d.d. okt.2A79 x 250/3 uren; 2x in 2A20)
in uren en euro's (tegen basístarief professional € 37,- per uur)

765 uren

= € 6.105
500 uren

= € 78.500
Totoal i nveste rí ng vrijwi llige rs € 18.530 (= 26%) € 87.2s0 (= 45%)
Totoa I popu lai re beg roti ng € 71.230 (=100%) € 195.550 (=100%)
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Juli - dec. 2019 Doorkijk 2020

ïotaal formele begroting
(= 9/o populaire begrotins)

€ 52.700

G 74o/o\

€ 108.300
{- 55%\
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!nzet en resultaten 2019 (met doorkijk 2020)
De buurtwerkkamer realiseert meetbare resultaten. Zo wordt zichtbaar dat de buurtwerkkamer echt
werkt en iets doet met, voor en door buurtbewoners. De na te streven resultaten ofwel (indicatieve)
prestaties zijn beschreven in de tabel, uitgewerkt per buurtwerkkamer. Echter, de buurtwerkkamer werkt
energiegericht. Als de bewoners meer willen met klussen dan met computer oefenlessen, dan gaat de één
mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven.

EFFECT

Bewoners hebben meer vertrouwen in eigen kunnen, mede door de
buurtwerkkamer

Enquëte Start 2020 >50%

Bewoners vinden dot buurtwerkkamer bijdraagt oan prettig(er) leven en
wonen in de buutt

Enquëte ldem >70%

Minder (kosten op) uitkeringen en zorg lnterviews ldem > 2o/o

Minde r (koste n op) huisuitzettinqen, huurschu ld lnterviews ldem >5
Minder (kosten op) overlast en vandalisme lnterviews ldem >2%
OUTPUT

Sleutelbeheerders Aantal >3 >15
Actieve vrijwilligers (gem.250 urenfjaar), o.a. bij huurders in
directe omgeving

Aantal >6 >25

Actieve vrijwilligersgroepe n : o,a. klusse ndie nst, tuingroep,
Íormu lie re n brisa de, kooks roe p, e n z.

Aantal >1 >5

Betalende leden bewonersvereniging Aantal Start 2020 200
Bewoners doorverwezen door WPI en SD Nieuw West,
met bijstand/beperkte loonwaarde, effectief ingezet

Aantal op
aangemeld

>2
op5

> 1.0

op 20
Actief op een leerwerkplek of stageplaats:
uit SW, deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding

Aantal >1 >2

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, elfectief mee
laten doen

Aantal op
aangemeld

>2
op5

>10
op 20

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet Aantal Start 2020 >2
Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams op Zorg en
Welz'rjn, SEZ0, Eigenwijks, enzovoorts.

Aantal
deelnemers

>10 >30

Kunnen'op- en ofscholen'van deelnemers met instonties en wijkpdrtners
op bosis van een directe somenwerkinq

Aantal
partners

>10 >20

PROCES

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, ontbijt/lunchcafé,
handwerken, wandelen en empowermentgroepen

Uniek # 25 1.50

Klussen: bijv, kleine reparaties aan/om de woning, tuindienst en
onderhoud binnentuinen en schoanmaken van binnen- en buitenruimtes

Klussen # 10 50

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning bij digitalisering Uniek # 10 50
Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, lezen, schr'rjven
en huiswerkbegeleiding

Uniek # 15 60

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met brieven/moils in
contdct met instonties

Uniek # 30 200

Schuldhulptoeleiding en budgetodvies, incl. mogelijke bemiddeling bij
huurachterstonden

Uniek f 5 30

ïoeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleidine Uniek # 2 J.5

Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek # 50 250
INPUT

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief Positief
Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief
Goede inzet medewerkers & vrijwilligers Enquëte >8 >8
Goed overleg met alle partners en financiers Enquète >8 >8
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Prestatie (indicatief)
Road/schuin: specifiek belong voor waningcorporoties

lndicator Resultaat
juli - dec.
2At9

Doorkijk
resultaat
7020



Begroting 2019

De totale begroting voor 2019 (6 maanden: juli - december) telt op tot €52.654,- inclusief ruim € 3.000,-
als eenmalige kosten voor het geschikt maken van de ruimte als buurtwerkkamer. De tijdsinvestering van
de vrijwilligers heeft een omgerekende waarde (tegen WML) van minimaal € 18.530,-, zilnde Z6%van de
totale investering. ln de tabel zijn voor de buurtwerkkamers zowel de formele begroting (cash geld) als
ook de populaire begroting (inclusief tijdsinvestering vrijwilligers)weergegeve n (schuin ofgedrut«1.

Samenwerking met partners
Met alle mogelijke partners in de wijk wordt samengewerkt, zoals in het bijzonder nu al het geval is met
Eigenwijks, Vooruit, Streetcorner Work, The Bookstore, het Wijkpraktijkteam en KÉmbet. Deelnemers aan
de conversatielessen en computer oefenlessen bÍj het Geuzennest worden zo veel mogelijk begeleid naar
taal- en computerlessen van partners in Nieuw West met een aanbod op dat terrein. Datzelfde geldt ook
bijvoorbeeld voor de schuldhulptoeleiding, waar wë 'toeleiden' naar de schulhulpverlening bij SEZo. Juist
met hen zal een samenwerking heel belangrijk gaan zijn. De activiteiten en diensten bij het Geuzennest
zijn daarmee altijd aanvullend op bestaand aanbod van de wijkpartners. Wanneer mogelijk en gewenst
verwijzen we actief door naar het andere (gemeentelijke) aanbod.

ondersteunen/coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers:
basis is 18 uur/week professionele inzet

€ 16.290

Coachen medewerkers en vrijwilligers: basis is 4 uur/week professionele inzet € 5.856
Werkplekken buu rtbewoners met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen :

basis is 32 uur actieve inzet per week
€ 4.797

Participatie-, leerwerk- en stageplekkery basis is min. 1 tot 3 plekken per kamer € 1.437
Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkelin& support op
administratie en verantwoording: basis is 2,5 uur/week professionele inzet

€ 9.150

Subtotaal inzet mensen € 37.530

Huren van de ruimte € 5.400
Gas, elektra en water (GWE), internet en telefonie, belastingen en heffingen ruimte € 1.833
Handgeld : o.a. koffie, thee, OV-kaa rtje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren,
printerinkt en klein materiaal activiteiten

€ 990

Communicatie, website en organisatie €1.452
Training en medewerkers en vrijwilligers €0
Aanschaf inventaris en (eenmalig) verbouwing ruimte € 5.448
Subtotaal fysieke middelen € 15.123

V rijw i I I ig e rsu re n a cti eve be won e rs :

met gem. 250 uren per joar tijdsbesteding tegen een waarde von € 10,04 per uur (WML)
15x 250/3 =

ca. L.2i7,5u =

€ 12.42s
Vrijwílligersuren betoalde professionals:
met gem. 250 uren per jaaLtijdsbesteding tegen een waorde von gem. € 37 per uur

2x 250/j =
co.165u=€6.105

Totaa I i nzet v rijwi I li ge rsu re n € 18.530
(26%)

Totoal poputaire begroting € 71.184
(=100%)

7 november 2019 Samenwerkingsafspraak Buurtwerkkamer Geuzennest 2079 pagína 4

lnzet van middelen
juli - december 2019

Kosten totaal 2019
inclusief btw

ïotaal inzet te financieren middelen
formele begroting € 52.654



Aldus overeengekomen en ondertekend, te Amsterdam, op 7 november 2019.

Namens bewonersgroep
buurtwerkkamer Geuzenveld - Va
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