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Aanleiding 

De partners in deze aanvraag willen, samen met de bewoners, een plek bieden waar zij kunnen werken aan 

eigen talenten, terecht kunnen met hun (hulp)vragen en zich samen kunnen inzetten voor een veilige en 

prettige buurt. Dat willen wij doen met een buurtwerkkamer in de buurt, volledig in zelfbeheer bij bewoners, 

ondersteund door de BuurtWerkKamer Coöperatie. We willen dit omdat:  

 Vele kwetsbare bewoners baat hebben bij een eigen buurtwerkkamer in de buurt, vooral in de 

kwetsbare (ontwikkel)buurten in Geuzenveld en in de Van Deysselbuurt in Slotermeer. 

 Er een integrale aanpak nodig is, laagdrempelig, op een zichtbare plek: de kamer in de buurt. 

 Gericht op het actief mee gaan doen in de samenleving, al dan niet betaald: het werk. 

 

Maatschappelijke doelstellingen 

Met de inzet van een buurtwerkkamer willen we het volgende bereiken: 

 Het bij (kwetsbare) bewoners (op)bouwen van vertrouwen in de eigen capaciteiten en talenten. 

 Een gezonder en prettiger leven voor bewoners in de buurt. 

 Het leveren van een zichtbare en belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt. 

 Een efficiënte en effectieve inzet van partners en (mede)financiers op zowel beter welzijn en prettiger 

wonen van bewoners en het toeleiden naar (on)betaald werk als ook het ondersteunen van startende 

kwetsbare (en kansrijke) buurtondernemers en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. 

 Het verbinden en samenwerken van alle deelnemers en partners, enerzijds de deelnemers/bewoners 

en anderzijds de professionals en bestuurders van partners als gemeente en woningcorporaties. 

 

Partners samenwerkingsafspraak  

De volgende organisaties zijn partner en ondertekenaar van deze samenwerkingsafspraak/aanvraag: 

 Bewonersvereniging i.o. Geuzennest. 

 Woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot. 

 Gemeente Amsterdam. 

 BuurtWerkKamer Coöperatie. 

De bewonersvereniging vertegenwoordigt de bewoners, zowel vrijwilligers als deelnemers. De vrijwilligers 

investeren met eigen uren. De gemeente en de woningcorporatie zijn betrokken als partner en medefinancier. 

De Buurtwerkkamer Coöperatie is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de voorliggende 

samenwerkingsafspraak en levert daarin de volgende ondersteunende en coördinerende diensten:  

 Makelen: het bij elkaar brengen van enerzijds vrijwilligers en deelnemers/bewoners en anderzijds 

partners/financiers, o.a. met meerjarige verbindingen en samenwerkingsafspraken.  

 Service: teamcoördinatie, coaching, organiseren inzet perspectiefbanen, participatie- en 

werkervaringsplaatsen, budgetbeheer en conflictbemiddeling tussen deelnemers/vrijwilligers.  

 Werkgever: het werven, organiseren en evalueren van de inzet van de betaalde medewerkers.  

 Ontwikkeling: stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van de buurtwerkkamer, met o.a. een 

partneroverleg met alle deelnemers, het uitvoeren van evaluaties en het maken van leerplannen.  

De basis van de voorliggende samenwerkingsafspraak voor buurtwerkkamer Geuzennest is vastgelegd in het 

'Aanbod buurtwerkkamer Geuzenveld/Van Deysselbuurt' d.d. 15 maart 2019, met als bijlage de 'Aanpak 

Algemeen Buurtwerkkamers', d.d. 30 september 2019. 

 

Voorwaarden voor succes  

Centraal in de aanpak staat onze methodiek van 'Vinden, Omarmen, Verbinden, Ontdekken en Versterken':  

 De buurtwerkkamer is laagdrempelig zodat ook kwetsbare bewoners kunnen deelnemen. 

 De basis is de eigen kracht van de deelnemers: 'iedereen kan iets wat een ander niet kan'. 

 Activiteiten vinden plaats op basis van aanwezige energie van en chemie tussen de deelnemers. 

 De opzet is kleinschalig genoeg om door vrijwilligers/bewoners zelf te worden beheerd en grootschalig 

genoeg om ruimte te bieden aan een paar honderd deelnemers/bewoners per buurtwerkkamer. 
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Afspraken: inzet op na te streven resultaten  

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 staan in 

de tabel. 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 er onder blijven.  

 

Prestatie (indicatief) 
Rood/schuin: specifiek belang voor woningcorporaties 
 

Indicator Resultaat 2020 

EFFECT   

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

Enquête  > 50%  

Bewoners vinden dat buurtwerkkamer bijdraagt aan prettig(er) leven en wonen 
in de buurt  

Enquête  > 70%  

Minder (kosten op) uitkeringen en zorg Interviews > 2% 

Minder (kosten op) huisuitzettingen, huurschuld  Interviews > 5  

Minder (kosten op) overlast en vandalisme Interviews > 2%  

OUTPUT   

Sleutelbeheerders Aantal > 15 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar), o.a. bij huurders in  
directe omgeving 

Aantal 
 

> 25 
 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep, formulierenbrigade, 
kookgroep, enz. 

Aantal > 5 

Betalende leden bewonersvereniging Aantal 200 

Bewoners doorverwezen door WPI en SD Nieuw West,  
met bijstand/beperkte loonwaarde, effectief ingezet 

Aantal op 
aangemeld 

> 10  
op 20  

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

Aantal > 2 

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, effectief mee laten doen Aantal op 
aangemeld 

> 10  
op 20 

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet Aantal > 2 

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams op Zorg en Welzijn, 
SEZO, Eigenwijks, enzovoorts.  

Aantal 
deelnemers 

> 30 

Kunnen 'op- en afschalen' van deelnemers met instanties en wijkpartners op 
basis van een directe samenwerking 

Aantal 
partners 

> 20 

PROCES   

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

Uniek #  150 

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

Klussen # 50 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning bij digitalisering Uniek #  50 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, lezen, schrijven  
en huiswerkbegeleiding  

Uniek #  60 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met brieven/mails in contact met 
instanties  

Uniek #  200 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke bemiddeling bij 
huurachterstanden  

Uniek #  30 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek # 15 

Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek #  250 

INPUT   

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief  

Verantwoorde besteding budget Controle Positief  

Goede inzet medewerkers & vrijwilligers Enquête  > 8  

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  
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Begroting 2020  

 
Inzet van middelen 2020  
 

Kosten totaal 2020 
inclusief btw 
 

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

€ 32.580 

Coachen medewerkers en vrijwilligers: basis is 4 uur/week professionele inzet  € 11.712 

Werkplekken buurtbewoners met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen: 
basis is 32 uur actieve inzet per week 

€ 27.408 

Participatie-, leerwerk- en stageplekken: basis is min. 1 tot 3 plekken per kamer € 3.804 

Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, support op 
administratie en verantwoording: basis is 2,5 uur/week professionele inzet  

€ 7.320 

Subtotaal inzet mensen 
 

€ 82.824 

Huren van de ruimte € 10.800 

Gas, elektra en water (GWE), internet en telefonie, belastingen en heffingen ruimte € 4.800 

Aanschaf inventaris en (eenmalig) verbouwing ruimte € 1.020 

Handgeld: o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, 
printerinkt en klein materiaal activiteiten 

€ 3.000 

Automatisering: o.a. labtops, printers en registartiesysteem € 576 

Communicatie, website en organisatie € 1.020 

Training en medewerkers en vrijwilligers € 1.500 

Organisatiekosten bewonersvereniging en Coöperatie € 1.020 
Kosten bank, belastingen, verzekeringen, accountant en voorzieningen € 1.020 
Subtotaal fysieke middelen 
 

€ 24.756 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  
 

 
€ 107.580 

 
Voortgangsoverleg en evaluaties 

 Regelmatig, mogelijk elke maand, is er werk/voortgangsoverleg tussen de (assistent) teamcoördinator 

van de buurtwerkkamer met vertegenwoordigers van de gemeente en de woningcorporaties.  

 Waar nodig is er ieder kwartaal een overleg op leidinggevend niveau over de (tussen)rapportages. 

 

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 Kúmbet. Deelnemers aan de 

conversatielessen en computer oefenlessen bij 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 we '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. 

Budget en financiering 

 De financiering is een gezamenlijke investering van zowel bewoners/vrijwilligers (in uren, te vertalen 

naar euro's) als ook van financiers (in euro's), namelijk gemeente Amsterdam en woningcorporaties, 

aangevuld met bescheiden eigen inkomsten.  

 Het budgetbeheer is één van de diensten van de BuurtWerkKamer Coöperatie. Alle financiering wordt 

verzameld op de bankrekening van de BuurtWerkKamer Coöperatie en daarmee worden alle uitgaven 

gedaan, beheerd en verantwoord aan alle opdrachtgevers: financiers en bewonersverenigingen.  
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De bijdrage van de financiers/partners en van de bewoners/vrijwilligers is in 2020 als volgt verdeeld: 

 
Financiers Geuzenveld - Van Deyssel 
 

Doorkijk 2020 

Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam € 60.000 

Amsterdam Werk en Re-integratie (LKS) € 7.000 

Woningcorporatie Rochdale (ca. 30% totale bijdrage woningcorporaties) € 12.000 

Woningcorporatie Eigen Haard (ca. 40% totale bijdrage woningcorporaties), 
besteed aan huurkosten, kosten gas/water/elektra en aanpassen ruimte 

€ 15.300 
 

Woningcorporatie Stadgenoot (ca. 30% totale bijdrage woningcorporaties) € 12.000 

Eigen inkomsten van leden en activiteiten € 1.000 

Totaal formele begroting  
(= % populaire begroting) 

€ 107.300  
(= 55%) 

Investering van bewoners (25x met gemiddeld 250 uur per vrijwilliger)  
in uren vertaald in euro's (tegen WML van € 11 per uur) 

6.250 uren 
= € 68.750 

Investering van medewerkers (2x met gemiddeld 250 uur per medewerker)  
in uren en euro's (tegen basistarief professional € 37,- per uur) 

500 uren 
= € 18.500 

Totaal investering vrijwilligers € 87.250 (= 45%) 

Totaal populaire begroting  € 194.550 (=100%) 

  
De bijdrage van woningcorporatie Eigen Haard is opgenomen in de huurkosten en in de kosten voor het 

verbouwen en aanpassen van de ruimte, zoals grotendeels al geïnvesteerd in 2019 en deels nog in 2020.  

Op basis van het oorspronkelijke Aanbod d.d. 15 maart 2019 heeft de gemeente Amsterdam voor 2019 een 

bijdrage goedgekeurd van € 40.000,-. Omdat de start van de buurtwerkkamer twee maanden naar achteren is 

verschoven kan € 10.000,- nog worden benut in 2020. Dat betekent dat van de gevraagde € 60.000, - voor 2020 

nog een resterend bedrag van € 50.000 moet worden goedgekeurd door de gemeente Amsterdam.  

 

Verantwoording en betaling facturen  

 De verantwoording door de BuurtWerkKamer Coöperatie over de bestede middelen en gerealiseerde 

resultaten op de afgesproken indicatieve prestaties vindt plaats met een tussenrapportage begin juli, 

een voorlopige eindrapportage in oktober/november en een eindrapportage uiterlijk 25 maart 2021.  

 De betaling door woningcorporaties is op basis van facturen van de BuurtWerkKamer Coöperatie.  

 Voor de gemeente Amsterdam geldt dat de subsidievoorwaarden vermeld in de subsidieverlening 

leidend zijn, met kenmerk SBA-020518 d.d. januari 2020. Rapportage gaat expliciet in op: (a) aantal 

doorverwijzingen naar formele zorg- en welzijnsorganisaties, (b) aantal digitale aanvragen bij de 

minimaregeling via de buurtwerkkamer, (c) overzicht afspraken met (buurt)organisaties waarmee 

wordt samengewerkt en (d) aantal bewoners dat is ondersteund in de schuldhulptoeleiding.  

 
Geschillen en aansprakelijkheid 

 Als een geschil dreigt of ontstaat zullen financiers/partners, bewonersvereniging en BuurtWerkKamer 

Coöperatie ieder een lid afvaardigen voor het samenstellen van een geschillencommissie. Deze zal een 

dringend edoch niet bindend advies geven op het geschil.  

 Elke partij is zelf aansprakelijk voor haar handelingen of voor handelingen van haar ondergeschikten 

en van andere personen waarvoor de aansprakelijkheid wordt toegerekend. Deelnemers verklaren 

over en weer elkaar vrijwaring te verlenen voor iedere aanspraak van derden, ter zake van 

ondergeschikten of andere aan de andere gerelateerde personen veroorzaakte schade. Elke partij 

draagt zorg voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor aan derden toegebrachte schade 

veroorzaakt door haar ondergeschikten of anderen voor wie aansprakelijkheid wordt toegerekend. 

Op deze samenwerkingsafspraak is Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend, te Amsterdam, op 16 april 2020 (uitgesteld i.v.m. corona).  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens bewonersvereniging Geuzennest i.o.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens gemeente Amsterdam 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens woningstichting Rochdale  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens woningstichting Stadgenoot  

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens woningstichting Eigen Haard  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Namens Buurtwerkkamer Coöperatie 

 


