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AANBOD samengevat  

BuurtWerkKamer GeuzenNest 2022 - 2024 
 

'Iedereen kan iets wat een ander niet kan.' Dat geeft vertrouwen, vooral voor als je het even niet ziet 

zitten, je niet begrepen voelt, er te veel alleen voor staat of vast loopt in het contact met instanties. 

Steun van een professional werkzaam bij een formele instantie is belangrijk, maar vaak werkt het pas 

goed als er ook steun is van een 'ervaringsdeskundige buurt- of lotgenoot' die weet hoe jij je voelt. 

'Gemeenschapskracht bundelen in een eigen buurtruimte vanuit een menselijke kleinschalige maat.' 

Dat alles is de basis van hoe wij als BuurtWerkKamer Coöperatie werken. Als bewonerscollectief zijn 

we in de (ontwikkel)buurten Geuzenveld en de Van Deysselbuurt in opdracht van en samen met de 

lokale bewonersvereniging vanaf najaar 2019 succesvol actief met buurtwerkkamer GeuzenNest. 

Daarmee bieden we voor deze buurten dit jaar al aan circa 500 unieke kwetsbare buurtgenoten een 

veilige en fijne plek, laagdrempelig om de hoek. Een plek waar bewoners altijd binnen kunnen lopen 

voor een praatje, samen iets doen voor de buurt en elkaar steunen met alles wat maar lastig is. 

Tijdens corona waren we (bijna) altijd open voor opvang, begeleiding en informele hulpverlening. 

Inmiddels zijn we ook weer open voor ontmoeting en kleine groepsactiviteiten; altijd binnen de 

kaders van de overheid.  

 

De BuurtWerkKamer is een kleine buurtruimte van, voor en door de kwetsbare bewoners, samen 

met nieuwe en krachtige bewoners. Iedereen kan soms kwetsbaar zijn en toch krachtig tegelijk. 

Van en voor wie is de BuurtWerkKamer?

Krachtige bewoners
zelfstandig, volledig zelfredzaam

met (beetje) steun ook zelfstandig, 
(groten)deels zelfredzaam

90 – 98%

Niet zelfredzame bewoners
niet (genoeg) zelfstandig, begeleiding is (deels) nodig

0 – 2%

Kwetsbare bewoners
2 – 10%

+ Nieuwe 
bewoners

inclusief de asielzoekers 
en de migrant met een recent 
verkregen verblijfsvergunningDOELGROEP

 
In dit aanbod vragen we onze financiers (gemeente, woningcorporaties en zorgverzekeraar) om in 

2022 ons onverminderd te steunen, zodat wij datgene kunnen blijven doen wat we nu al doen in de 

huidige BuurtWerkKamer GeuzenNest en dat verder kunnen versterken en verdiepen.  

In deze samenvatting een toelichting op het waarom, het wat, het hoe en onze vraag om 

financiering. Onze methodiek en DNA wordt uitgebreid beschreven in 'Aanpak Buurtwerkkamers'.  
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WAAROM:  

MEER KWETSBARE BEWONERS WILLEN ZICH ONTWIKKELEN TOT ZELFREDZAME AMSTERDAMMERS 

 

Veel bewoners in Geuzenveld en de Van Deysselbuurt leven in relatieve armoede en kunnen niet of 

slecht rondkomen, of leven geïsoleerd en kunnen niet voldoende terugvallen op een eigen sociaal 

netwerk of ze kampen met een beperkte gezondheid die het hun extra moeilijk maakt om mee te 

doen in onze samenleving. Vaak gaat het om een combinatie van armoede, eenzaamheid, culturele 

verschillen, taalbarrière en beperkte gezondheid. Velen van hen zijn inactief en zonder werk, laag 

opgeleid en laaggeletterd en hebben te maken met problematische en ziekmakende schulden. Het 

zijn Amsterdammers die met een beetje steun van anderen best zelfstandig kunnen (blijven) wonen 

en zelfredzaam kunnen zijn, maar zonder die steun gaat dat (nu even) niet. Het zijn de kwetsbare 

bewoners van onze stad, die zich graag willen ontwikkelen tot zelfredzame burgers en in de 

BuurtWerkKamer ontmoeten ze buurt- en lotgenoten met wie dat samen kan. 

Deze bewoners geven aan dat zij in de eigen buurt onder andere behoefte hebben aan: 

 

(i) Een eigen laagdrempelige buurtruimte die voelt als van jezelf en waar je altijd binnen kunt 

lopen en in contact kunt komen met buren en ervaringsdeskundige lotgenoten.  

Buurthuizen en formele instanties zijn veelal te anoniem, te groot of te bureaucratisch. Of 

bieden onvoldoende ruimte om in het contact met anderen niet alleen elkaar te ontmoeten 

en samen iets te doen maar ook met elkaar je hulpvraag te bespreken. Om een hulpvraag 

veilig en prettig samen te kunnen bepreken helpt het enorm als je elkaar wél kent of samen 

al een activiteit onderneemt, bijvoorbeeld omdat je samen kookt voor de buren of een klusje 

doet in de buurt of samen al een paar keer koffie of thee hebt gedronken. 

 

(ii) Voldoende ervaringsdeskundige hulp in het contact met formele organisaties, zoals met de 

(nieuwe) Buurtteams en andere eerste/tweedelijns welzijns- of zorgorganisaties; als ook in 

het contact met woningcorporaties, de gemeente en diverse andere formele instanties. Veel 

kwetsbare bewoners ervaren instanties vaak als ingewikkeld en 'te ver weg'. Een 

ervaringdeskundige buurt- of lotgenoot weet wat je doormaakt, wat je voelt en hoe moeilijk 

het kan zijn om in een kantooromgeving op afspraak met een professional van een formele 

instantie daarover in gesprek te gaan. Dan is signaleren en doorverwijzen van deze 

kwetsbare bewoner alléén niet genoeg, maar is het belangrijk om óók 'eerste hulp' te bieden, 

vertrouwen te winnen en iemand goed te begeleiden in het contact met de formele 

hulpverlening. 

 

Daarvoor biedt de BuurtWerkKamer een (deel van de) oplossing.  

 

 

WAT: GEMEENSCHAPSKRACHT GEBUNDELD IN ÉÉN EIGEN RUIMTE 

 

De BuurtWerkKamer is een krachtig en bewezen concept in een kwetsbare buurt met als doel  

'het activeren van kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat zij 

trots zijn op wat ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving'. 

Altijd in maatwerk: volledig toegesneden op het locale netwerk en de context van de eigen buurt.  
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De kracht en het succes van de BuurtWerkKamer zit in het unieke samenspel van de volgende vier 

factoren: (i) gericht op de energie van bewoners die elkaar waar nodig helpen (iedereen kan iets wat 

een ander niet kan), (ii) drempelloos en iedereen is welkom (knus en vertrouwd), (iii) de bewoners 

zijn zelf de baas van de ruimte (wie iets wil doen krijgt een sleutel van de voordeur) en (iv) de kern is 

meedoen en zingeving, gericht op actief worden en werken aan je eigen talenten en ontwikkeling.  

Net als veel andere informele buurt- en burgerorganisaties werken de buurtwerkkamers niet vanuit 

een sectoraal gespecialiseerd en/of voorgeschreven programma (zoals bij veel formele organisaties) 

maar op basis van waar bewoners mee 'binnen komen lopen', dus mens- en energiegericht, dát doen 

wat kan en nodig is en op basis van een integrale aanpak. De kracht van alles in één kleine ruimte: 

'Een bewoner die is geholpen met een lastig formulier doet graag iets terug en kookt een keer voor 

de buren en iemand die heeft meegegeten voelt zich veilig om de volgende keer zijn lastige formulier 

mee te nemen.' Al doende en terugkijkend op wat we hebben gedaan, blijkt dat we de volgende 

activiteiten en diensten bij ons terug zien (de hoeken in de figuur): 

  

(i) ONTMOETEN EN VERBINDEN, 

(ii) SAMEN ACTIEF IN DE BUURT, 

(iii) ELKAAR OPVANGEN EN HELPEN, 

(iv) ONTWIKKELEN VAN EIGEN TALENTEN.  

 

Dat ontstaat niet omdat wij dat er in stoppen, maar omdat kwetsbare en krachtige bewoners samen 

vinden dat dit nodig is en het zelf zijn gaan doen. Deze integrale aanpak bij de buurtwerkkamers is 

mede bepalend voor ons succes en zorgt voor aantoonbaar betere resultaten. Samengevat: 

Activiteiten/diensten BuurtWerkKamer

(i) ONTMOETEN                                                 (iii) ELKAAR OPVANGEN
EN VERBINDEN                                                                                                                 EN HELPEN

(ii) SAMEN ACTIEF                                                                                               (iv) ONTWIKKELEN 
IN DE BUURT                                                                                                           EIGEN TALENTEN

Formulierenhulp

Schuldhulptoeleiding

Klussen/tuindienst

Inloop/babbeluur

Computerhulp

Begeleiden in/naar werk

Eettafels/kookclub

Taalverwerving

Samen naar instanties

Budgetadvies

Empowermentgroepen

Huiswerkbegeleiding

Opvang nieuwe bewoners

Buurtmanifestatie

Eerste hulp bij problemen

Steunen kwetsbare groepen

Signaleren/doorverwijzen

Kringloopwinkeltje

Samen naaien/dansen e.d.

 
Omdat bijvoorbeeld taal, kookclub, empowermentgroepen, huiswerkbegeleiding, formulieren en het 

begeleiden naar instanties allemaal in één ruimte zit ontstaat een hele effectieve en succesvolle 

verbinding tussen informeel en formeel (een warme brugfunctie) waardoor kwetsbare bewoners 

veilig en prettig verder komen in hun leven. 
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HOE: STERKERE BEWONERSORGANISATIE: BEWONERSGESTUURD EN MET BUURTBANEN 

 

De BuurtWerkKamer is een bewonersorganisatie waar een groot deel van de deelnemers zich 

registreert als lid van de eigen bewonersvereniging. Die vereniging met bewoners is de 'baas' van de 

eigen ruimte, zorgt zelf voor het beheer en de programmering en is opdrachtgever - ook formeel 

juridisch - van de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie (waar bestuursleden van de 

bewonersverenigingen en vele actieve vrijwilligers ook weer lid van zijn).  

 

In de Coöperatie worden allerlei ondersteunende zaken professioneel geregeld, zoals het indienen 

van aanvragen, verantwoorden van bestedingen en het organiseren van het werkgeverschap voor de 

betaalde professionals en de perspectiefbanen voor bewoners met een 'lange afstand' tot de 

arbeidsmarkt.  

 

Daarmee is de BuurtWerkKamer een vernieuwende Buurt- en Burgerorganisatie (afgekort BBO) met 

de cultuur en het eigenaarschap van een informele bewoners- en vrijwilligersorganisatie, met 

tegelijkertijd de slagkracht en de professionaliteit van een formele welzijnsinstantie. Dat sluit 

naadloos aan op de beweging 'naar voren' en de 'kanteling' naar een meer door bewoners gestuurd 

vernieuwend 'welzijn'. Bij een BuurtWerkKamer is dat - samengevat - als volgt georganiseerd:  

 

Partners in een BuurtWerkKamer

Investering 
in euro’s

Investering 
in uren

Bewoners: 
deelnemers & vrijwilligers

Ondersteunende 
BuurtWerkKamer 

Coöperatie

Uitkeringsinstanties

Gemeente

Woningcorporaties 
Zorgverzekeraars 

Fondsen

Teamcoördinator

Medewerkers in 
perspectiefbanen

Bewoners-
vereniging:

leden & bestuur

 
 

Iedereen die investeert met euro's geeft ruimte aan iedereen in de buurt die investeert met uren. 

Samen zijn zij opdrachtgever voor de ondersteunende Coöperatie. In de BuurtWerkKamer is een 

parttime teamcoördinator actief (0,5 fte); bij GeuzenNest is dat een buurtbewoner. Tevens is er een 

betaalde assistent actief (0,9 fte); eveneens een bewoner uit Nieuw-West en met een 'lange afstand 

tot de arbeidsmarkt'. Met een minimale overhead van 8% (0,2 fte). Zo ontstaat een 

bewonersgestuurde BuurtWerkKamer met 'buurtbanen' voor bewoners uit de eigen buurt. 
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WAT HEBBEN WE NODIG: ONZE AANVRAAG VOOR 2022-2024 

 

Bewoners - deelnemers en vrijwilligers - uit Geuzenveld en de Van Deysselbuurt e.o. willen heel 

graag door met BuurtWerkKamer GeuzenNest. Daarvoor vragen zij ondersteuning aan bij enkele 

partners c.q. financiers: bij zorgverzekeraar Nationale Nederlanden, bij de woningcorporaties Eigen 

Haard, Rochdale en Stadgenoot, als ook bij de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Nieuw-West. 

Samengevat in een aanbod inclusief de aanvraag voor financiering bij de gemeente Amsterdam: 

 

BuurtWerkKamer  GeuzenNest Begroot 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 

Kosten    

Teamcoördinatie, coaching en ondersteuning € 54.492 € 55.500 € 57.000 

Perspectiefbanen bewoners (social return) € 39.324 € 40.500 € 42.000 

Huisvesting, locatie- en verenigingskosten € 25.632 € 26.000 € 26.000 

Totaal € 119.448 € 122.000 € 125.000 

Financiering    

Gemeente Sociale Basis € 62.000 € 65.000 € 65.000 

Uitkeringsinstantie werk en inkomen € 11.000 € 11.000 € 11.000 

Woningcorporaties (1) € 36.600 € 33.600 € 33.600 

Particuliere fondsen (2) € 3.500 € 4.000 € 5.000 

Zorgverzekeraar Nationale Nederlanden € 6.000 € 8.000 € 10.000 

Overige (en eigen) inkomsten € 500 € 500 € 500 

Totaal € 119.600 € 122.100 € 125.100 

Noten: (1) Rochdale heeft aangegeven in de komende 2 jaar de bijdrage te willen verlagen, omdat zij (met anderen) 

een multifunctioneel ‘community center’ in de Van Deysselbuurt willen starten. (2) De bijdrage is onzeker, vooral 

omdat particuliere fondsen startende initiatieven ondersteunen (max. 3 jaar) en GeuzenNest al wat ‘ouder’ is (2019). 

 

De begroting voor 2022 ad € 119.600 is net even iets hoger dan deze in 2021, zijnde € 117.396. Dit 

komt vooral door een lichte toename in kosten voor de inzet van mensen (o.a. CAO).  

Een lagere bijdrage van Rochdale (in 2021 nog € 12.000) in 2022 van € 9.000 en mogelijk € 6.000 in 

2023 en 2024 kan hopelijk worden opgevangen door zorgverzekeraar Nationale Nederlanden iets 

meer te vragen (van € 3.000 in 2021 naar € 6.000 in 2022), alsnog te proberen een kleine bijdrage te 

ontvangen van een particulier fonds (wel onzeker) én door een iets hogere bijdrage te vragen bij de 

gemeente c.q. het stadsdeel (van € 60.000 in 2021 naar € 62.000 in 2022). 

 

Wat wij van de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Nieuw-West vragen is: een financiële bijdrage 

ad € 62.000 voor het jaar 2022 (in 2021 € 60.000) en een iets hogere bijdrage in de twee daarop 

volgende jaren, namelijk (prognose) € 65.000 voor 2023, als ook voor 2024.  

 

Onze aanvraag sluit aan op bijna alle genoemde doelen in de GGU Geuzenveld Slotermeer en ons 

bereik bestrijkt beide ontwikkelbuurten Geuzenveld en de Van Deysselbuurt. Onze rapportages laten 

zien dat we doen wat we vooraf beloven, veelal meer dan afgesproken en altijd met een positief 

resultaat voor onze deelnemers/bewoners, de leden van bewonersvereniging GeuzenNest en de vele 

enthousiaste vrijwilligers/bewoners. Waarmee we als bewonerscoöperatief ook aansluiten op de 

wens van de gemeente om meer participatie en zelfsturing. 
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1. Aanbod uitgewerkt 
 

De ontwikkelbuurten Geuzenveld en de Van Deysselbuurt (Slotermeer) in Amsterdam Nieuw-West 

hebben baat bij een BuurtWerkKamer ©, met als doelstelling: "Activeren van kwetsbare bewoners, 

ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat bewoners trots zijn op wat ze goed kunnen, 

zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving."  

 

Met steun van de gemeente en de drie betrokken woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard en 

Stadgenoot is medio 2019 BuurtWerkKamer GeuzenNest gestart. Voor u ligt een uitgewerkt aanbod 

voor GeuzenNest voor 2022 (doorkijk 2023-2024).  

 

De hoofdlocatie van GeuzenNest is aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22 (de rode stip op de kaart) in 

een winkelruimte van woningcorporatie Eigen Haard. Daarmee ligt de buurtwerkkamer op nog geen 

250 meter van het winkelcentrum en het Pluspunt in Geuzenveld aan het Lambertus Zijlplein. 

Tegelijkertijd ligt de buurtwerkkamer op een looproute van dit winkelcentrum naar Plein '40-'45. De 

buurtwerkkamer is lopend, fietsend en met een scootmobiel uitstekend te bereiken voor bewoners 

uit de Van Tijenbuurt (deel van buurt 7), Dudokbuurt, Lambertus Zijlpleinbuurt en Bakemabuurt 

(samen buurt 8) en de Wegener Sleeswijkbuurt (buurt 6). Alles binnen een straal van 500 - 700 meter 

van de buurtwerkkamer (groene cirkel op de kaart). 

 

 
 

Tegelijkertijd is de ambitie om als buurtwerkkamer GeuzenNest nauw samen te werken met 'mini' 

buurthuis Social Garden aan de Lodewijk van Deysselstraat 61 (de blauwe stip op de kaart) in een 

atelierruimte van Rochdale. Dat is (mede door corona) tot nu toe nog onvoldoende gelukt, maar de 

wil om dit te laten werken is er en de afspraken om dat te doen zijn er ook, opdat we steeds meer en 

beter de activiteiten en diensten van beide locaties kunnen verbinden. Toch weten vele kwetsbare 

bewoners uit de Van Deysselbuurt (voor een groot deel huurders van/bij Rochdale) ons te vinden en 

wij ook hen. Hemelsbreed is de afstand tussen beide locaties nauwelijks 500 meter. Vandaar het 

bereik van de buurtwerkkamer de volledige Van Deysselbuurt omvat (groene cirkel op de kaart).  

 

Buurt 5 Noord:  

Van Deysselbuurt 

Buurt 5 Zuid:  

Confuciusplein- 

buurt 

Buurt 1 Noord: 

Couperusbuurt 

Buurt 3: 

Burgemeesterbuurt 
Buurt 9:  

Beerenbrouckbuurt Buurt 4:  

Louterbuurt 

Eendrachtspark 

Buurt 10: 

Eendrachts-

buurt 

bbbb 

Buurt 1 Zuid: 

Hogguerbuurt Noordzijde 

Buurt 6: Wegener 

Sleeswijkbuurt 

Buurt 8: Dudokbuurt 

Lambertus Zijlpleinbuurt 

Bakemabuurt 
Buurt 7: 

Architectenbuurt 

Van Tijenbuurt 

Sloterpark 

Buurt 2: 

Dobbebuurt 
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2. Hoe staat GeuzenNest er voor? 
 

Algemeen 

Na een voortvarend begin, direct na de zomer van 2019, waren de eerste maanden van 2020 ook 

veelbelovend. Een grote groep vrijwilligers werd direct actief en veel buurtbewoners namen deel aan 

verschillende activiteiten en diensten. Dat bleef grotendeels intact, ondanks de komst van corona. 

Sterker nog, tijdens corona is GeuzenNest blijven groeien, niet alleen in aantallen deelnemers maar 

ook in de breedte met verschillende activiteiten, als ook in de samenwerking met alle betrokken 

wijkpartners. Het kernteam van vrijwilligers en medewerkers is heel hecht en ‘staat als een huis’ én 

daar zijn we met z’n allen best trots op! De goede resultaten in 2020 zijn in 2021 verder voortgezet. 

Ons GeuzenNest heeft als voordeel de uitstekende locatie, nabij het winkelcentrum, in de loop en 

heel centraal gelegen tussen de diverse buurten. De centrale ligging zorgt er voor dat in korte tijd 

veel buurtbewoners met eigen ogen steeds weer zelf kunnen zien wat er vanuit de buurtwerkkamer 

allemaal door andere bewoners wordt georganiseerd. Door de lage drempel en de aanwezigheid van 

buurtgenoten is de stap voor nieuwsgierige bewoners om binnen te komen snel gezet.  

 

Tijdens corona: voor belangrijke zaken altijd fysiek open gebleven 

Vanaf het begin gaven de vrijwilligers en deelnemers van de buurtwerkkamer aan door te willen 

gaan. Zij besloten de deuren direct weer te openen voor bewoners uit de buurt die met vragen of 

lastige formulieren zaten, maar ook voor mensen die vereenzaamden. Uiteraard hielden we meteen 

rekening met de maatregelen van het RIVM, dus de groepsactiviteiten werden tijdelijk stopgezet.  

 

Streefcijfers 2021 al ruim gehaald  

Ook dit jaar draaien de vele activiteiten en diensten weer volop (op gepaste afstand en waar nodig 

nog met de nodige aanpassingen): ontmoetingsactiviteiten, naaigroepen/ateliers, twee eetgroepen 

en het rondbrengen van maaltijden, formulierenhulp inclusief een start met schuldhulptoeleiding, 

(digi)taalvaardigheden en regelmatig enkele klussen. Zo wordt zichtbaar in het volgende overzicht 

met enkele van de door ons gerapporteerde resultaten over 2020 en eerste ramingen voor 2021 

(met tussen haken de streefcijfers): 

 

Resultaten 2020/2021 

[t.o.v. de streefcijfers] 

GeuzenNest 

 Realisatie 

2020 

Raming 

2021 

Aantal actieve vrijwilligers  

(gem. inzet 250 uur/jaar) 

32 

[25] 

30 

[25] 

Geregistreerde leden 

bewonersvereniging 

260 

[200] 

250 

[75] 

Totaal aantal unieke deelnemers  

aan een activiteit of dienst 

495 

[250] 

500 

[350] 

 

In totaal zijn er op dit moment meer circa 30 vrijwilligers actief, hebben ook dit jaar al bijna 250 

bewoners zich laten registreren als lid van de bewonersvereniging en verwachten we over 2021 

mogelijk 500 unieke bewoners als deelnemer aan één of meerdere activiteiten of diensten.  
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Een uitgebreide rapportage van resultaten en effecten over het voorgaande jaar 2020 is beschikbaar: 

'Jaarrapportage buurtwerkkamer GeuzenNest 2020 d.d. 31 maart 2021'.  

 

Samenwerking met Social Garden – satelliet in de Lodewijk van Deysselstraat 

Bij de start van de buurwerkkamer werd met Rochdale afgesproken dat we een satelliet zouden 

starten vanuit de Social Garden in de Lodewijk van Deysselbuurt; als een verbindingsschakel met 

BuurtWerkKamer GeuzenNest. Toen dat eindelijk goed en wel was opgezet en een van onze mensen 

daadwerkelijk een paar keer had mee gedraaid met het spreekuur in de Social Garden brak helaas 

het coronavirus uit.  

 

Na de zomer van 2020 en in het voorjaar van 2021 is een goed begin gemaakt met de bemensing van 

de satelliet aan de Van Deysselstraat. Met name de medewerkers Bouchra en Fatima hebben 

gedurende langere tijd samen opgetrokken met coördinator Junior van de Social Garden. Dit leidde 

tot een mooie nieuwe flyer (nadat we ook in de nieuwsbrief van de Van Deyssebuurt waren 

opgenomen) en een toeloop van nieuwe deelnemers uit de Van Deysselbuurt naar zowel de Social 

Garden als buurtwerkkamer Geuzennest. Helaas leidde de derde lockdown bij de Social Garden tot 

langdurige beperking van de openingstijden en het aanbod vanuit deze locatie en was er niet langer 

sprake van een fysieke satelliet. Dat gemis in de Van Deysselbuurt – vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van de Social Garden tijdens deze lockdown – hebben we goed kunnen opvangen, 

zoals blijkt uit de extra aanwas van bewoners uit de Van Deysselbuurt bij GeuzenNest.  
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3. Inzet en resultaten 2022-2024 

 

Wat gebeurt er zoal in een BuurtWerkKamer? Sommige activiteiten en diensten vinden er altijd 

plaats, zoals de inloop (met het 'babbeluur'), het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine 

klussen in de woning en de 'formulierenbrigade' waarin vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het 

beantwoorden van brieven en mails van instanties. Sommige activiteiten vinden soms even plaats en 

verdwijnen dan weer, om na enige tijd soms ook weer opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, 

een spellenavond, huiswerkbegeleiding of een kringloopwinkeltje. Alles hangt voortdurend af van 

wat bewoners graag willen doen, waar zij mee stoppen en mee starten, waar de energie zit en waar 

niet. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we wel een basisoverzicht van 

potentiële activiteiten en diensten samen stellen (alleen klussen en computervaardigheid zijn bij 

BuurtWerkKamer GeuzenNest nog niet of beperkt aanwezig):  

 

Type activiteiten en diensten 
 

Afzonderlijke activiteiten en diensten 

Sociale ontmoeting en verbinding 
 

Babbeluur en inloop 
Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé 
Wandelen en samen er op uit 
Spellenavond en bingo 
Empowermentgroepen 
Buurt- en burenfilosofie 

Sociale ontmoeting en activering Handwerken/naaiclub 
Dansen en yoga 
Fietslessen 
Ouderkindbegeleiding 
Kidsclub 
Kringloopwinkeltje 
Begeleiden nieuwe bewoners 

Klussen Kleine reparaties aan/om de woning 
Tuindienst en onderhoud binnentuinen 
Schoonmaken binnen- en buitenruimten 
Fietsherstelservice 

Computervaardigheid Oefenlessen computer 
Ondersteuning bij digitalisering 

Taalverwerving Nederlands Oefenen met praten 
Lezen en schrijven 
Huiswerkbegeleiding 

Formulieren Ondersteuning bij brieven/mails 
Samen op bezoek bij instanties 
Ondersteuning bij aanvragen e.d. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies Spreekuur schuldhulp 
Inzicht krijgen in betalingen 
Toeleiden naar schuldhulpverlening 
Bemiddeling biij huurachterstanden 

Toeleiden naar werk Ondersteuning bij opstellen CV 
Opstellen sollicitatiebrieven 
Samen kappen e.d. 
Begeleiden zelfstandige activiteit 
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De BuurtWerkKamer realiseert en registreert meetbare resultaten. Daarmee maken we zichtbaar dat 

wat we doen echt werkt en van betekenis is voor buurtbewoners. De na te streven en indicatieve 

resultaten (ook op effecten, activiteiten/diensten en middelen) zijn uitgewerkt in de tabel. Maar de 

BuurtWerkKamer werkt energiegericht, dus als bewoners meer willen met taal dan met klussen, dan 

gaat de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven. 

  

Prestaties (indicatief) 2022 - vergelijkbaar voor 2023-2024 
Rood/schuin: specifiek belang voor woningcorporaties 
 

Indicator Resultaat  
2022 

Doorkijk 
2023-2024 

IMPACT - effecten     

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

Enquête  > 50%  > 50%  

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

Enquête  > 70%  > 70%  

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

Minder (kosten op) huisuitzettingen, huurschuld  Interviews > 5  > 5  

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

OUTPUT - resultaten    

Sleutelbeheerders Aantal > 15 > 15 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar) Aantal > 30 > 30 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep, 
formulierenbrigade, kookgroep, taalteam, computerhulp 

Aantal > 5 > 5 

Betalende geregistreerde leden bewonersvereniging Aantal 150 250 

Bewoners doorverwezen door instanties, met uitkering en/of beperkte 
loonwaarde (LW), doen mee 

Aantal op 
aangemeld 

> 10  
op 20  

> 10  
op 20  

Actief op participatie-, leerwerk- of stageplek: uit SW, met beperkte LW, 
deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal > 2 > 2 

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, doen mee als deelnemer 
of vrijwilliger  

Aantal op 
aangemeld 

> 10  
op 20 

> 10  
op 20 

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet   Aantal > 5 > 5 

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams op Zorg en 
Welzijn, bijv. Samen DOEN/nieuwe Buurtteams 

Aantal > 50 > 50 

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

Aantal 
partners 

> 20 > 20 

PROCES - activiteiten en diensten    

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

Uniek #  400 400 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, tuindienst, repareren 
fietsen, schoonmaken ruimtes 

Klussen # 50 100 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning bij digitalisering Uniek #  50 70 

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

Uniek #  60 70 

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

Uniek #  200 200 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke bemiddeling bij 
huurachterstanden  

Uniek #  40 60 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek # 10 15 

Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek #  450 500 

INPUT – middelen    

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief  Positief  
Verantwoorde besteding budget Controle Positief  Positief  

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Enquête  > 8  > 8  

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  > 8  
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Alleen werkt weinig, samen kun je alles 

Alle inzet die we bij de buurtwerkkamers doen, met al die duizenden vrijwilligersuren, staan of vallen 

met hoe we ons weten te verbinden met onze (wijk)partners. En dat doen we ook, zowel als het gaat 

om formele instanties, als ook met de vele betrokken informele buurt- en bewonersorganisaties. 

Zonder dat kan en werkt het niet. Een BuurtWerkKamer zonder netwerk in de buurt en de stad kan 

de deelnemers/bewoners niet adequaat opvangen, begeleiden en doorverwijzen. Onze bewoners 

verbinden kwetsbare buren juist met de buurt, met de samenleving, als ook - waar nodig - met veel 

formele instanties. Onze lijst van (wijk)partners is lang. Tientallen telefoonnummers en namen staan 

op het lijstje van menig medewerker en bewoner/vrijwilliger bij de BuurtWerkKamer.  

 

Een lange lijst met samenwerkingspartners 

Met diverse partners wordt vanuit de BuurtWerkKamer GeuzenNest samengewerkt, zoals met:  

de nieuwe Buurtteams, Eigenwijks, Stichting DOCK, Stichting Kümbet, Wijkpraktijkteam, Stichting 

Vooruit, de Pleinkamer, SEZO, De Brug, ROC Midden Nederland, Pakhuis de Zwijger Nieuw-West, 

Rode Kruis, Top Taal, Moedernetwerk, StreetArtMuseum, Markant, Buurtcampus, Stichting Sina, 

Cordaan, diverse multiculturele stichtingen en diverse lokale bewonersgroepen.  

 

Jaarlijkse samenwerkingsafspraak  

Met onze partners en medefinanciers hebben we voor 2019/2020 als BuurtWerkKamer onze relatie 

goed vastgelegd in een jaarlijks feestelijk met elkaar te ondertekenen samenwerkingsafspraak, 

waarin de inbreng van zowel de euro's als ook de uren met elkaar worden afgesproken. De 

woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot en de gemeente Amsterdam, stadsdeel 

Nieuw-West zijn betrokken als partners en medefinanciers. De bewonersvereniging GeuzenNest 

vertegenwoordigt de (uren van de) bewoners/vrijwilligers en deelnemers. Tegelijkertijd wordt dan 

ook de opdracht van de bewonersvereniging (en de financiers) aan de ondersteunende 

BuurtWerkKamer Coöperatie vastgelegd.  

 

Met de overige financiers, zoals uitkeringsinstantie(s) en zorgverzekeraar Nationale Nederlanden, 

worden afzonderlijk nog samenwerkingsafspraken vastgelegd.  Aanvullend kunnen we met sommige 

woningcorporaties extra gerichte afspraken maken, bijvoorbeeld om een specifiek wooncomplex te 

benaderen (huis aan huis) en huurders te betrekken. Daarin verwijst de woningcorporatie dan gericht 

door naar ons, vaak via de lokale wijkbeheerder. Nieuwe huurders, waaronder statushouders, 

kunnen ook worden gewezen op onze ruimte en de mogelijkheid om via de BuurtWerkKamer 

wegwijs te raken in de eigen buurt en de stad; vooral ook hoe het werkt in het contact met de 

formele instanties, waaronder de woningcorporatie zelf.  

 

Alleen in de coronajaren 2020 en 2021 ging het samen ondertekenen van de samenwerkingsafspraak 

spijtig genoeg niet door. Volgend jaar - 2022 - zien we onze partners graag weer fysiek bij ons om de 

samenwerking te vieren en weer samen te ondertekenen.   
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4. Begroting 2022-2024 

 

De BuurtWerkKamer werkt vanuit een aanpak waarbij de inzet van middelen is toe te delen in een 

vijftal categorieën: de inzet van mensen, deels met een social return (als het gaat om mensen met 

een beperkte loonwaarde), huisvestingskosten, locatiekosten en verenigingskosten. De begroting 

voor BuurtWerkKamer GeuzenNest voor het jaar 2022 telt op tot € 119.448,-. In de bijlage wordt de 

begroting nader toegelicht.  

 

Basisbegroting 2022 
voor 2022 en 2023 geldt een nagenoeg identieke begroting 
 

Kosten 
inclusief btw 

(A) Inzet mensen  

(A1) Ondersteunen en coördineren (met een teamcoördinator) van vrijwilligers, 
medewerkers en deelnemers: gem. 18 uur/week  

€ 35.460 

(A2) Coachen van het team met medewerkers en vrijwilligers (met een 
buurtwerkkamercoach): gem. 4 uur/week  

€ 11.712 

(A3) Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, support op 
ICT, administratie en verantwoording: gem. 2,5 uur/week  

€ 7.320 

(A) Subtotaal inzet mensen € 54.492 

(B) Inzet mensen met een 'social return'  

(B1) Werkplekken buurtbewoners (veelal als assistent teamcoördinator) met beperkte 
loonwaarde op perspectiefbanen: 25 tot 32 uur/week 

€ 29.220 

(B2) Ervaringsdeskundige schuldhulpcoach: gem. 4 uur/week € 4.104 

(B2) Participatie-, leerwerk- en stageplekken (veelal als begeleider van activiteiten of als 
inzet bij diensten): 3 tot 4 werkplekken  

€ 6.000 

(B) Subtotaal inzet mensen met een 'social return' € 39.324 

(A) + (B) Subtotaal inzet mensen € 93.816 
(C) Huisvestingskosten  

(C1) Huren van de ruimte € 10.800 

(C2) Gas, water en elektra (GWE), internet en telefonie, belastingen en heffingen ruimte € 4.800 

(C3) Inventaris (o.a. meubilair en keukenapparatuur) en aanpassen of beperkt 
verbouwen van de ruimte 

€ 1.020 

(C) Subtotaal huisvestingskosten € 16.620 

(D) Locatiekosten  

(D1) Handgeld: o.a. voor koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, 
printerinkt en klein materiaal activiteiten 

€ 3.000 

(D2) Automatiseringskosten: o.a. laptops en gebruik registratiesysteem  € 1.452 

(D3) Communicatie, website en promotie (o.a. flyers en nieuwsbrieven) € 1.020 

(D4) Training van medewerkers en vrijwilligers  € 1.500 

(D) Subtotaal locatiekosten € 6.972 

(E) Verenigingskosten  

(E1) Organisatiekosten bewonersvereniging en Coöperatie € 1.020 
(E2) Kosten bank, belastingen, verzekeringen en accountant € 1.020 

(E) Subtotaal verenigingskosten € 2.040 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  
 

 
€ 119.448 

 

Social Return On Investment (SROI): (B) als percentage van totaal 33% 

Aandeel investering in mensen: (A) + (B) als percentage van totaal 79% 

Aandeel indirecte kosten (overhead): (A3) + (E) als percentage van totaal 8% 
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Inzet van mensen, deels op 'buurtbanen' voor kwetsbare bewoners 

Bij de inzet van middelen gaat het vooral (79% van de totale begroting) om het contact met en het 

ondersteunen, coördineren en coachen van deelnemers, van actieve bewoners/vrijwilligers en van 

de medewerkers. Het gaat dus vooral om de inzet van mensen, die voor een klein deel parttime 

worden betaald en die naast deze betaalde uren ook nog vele onbetaalde vrijwilligersuren 

investeren. De basis van elke BuurtWerkKamer is een team bestaande uit één parttime 

teamcoördinator (een professional met ervaring en opleiding in het werkveld - slechts 18 uur per 

week betaald) en één of twee assistenten in een perspectiefbaan (met beperkte loonwaarde), samen 

met 20 tot 40 actieve bewoners/vrijwilligers en sleutelbeheerders die de activiteiten en diensten zelf 

organiseren, ondersteund door enkele (twee tot drie) bewoners/vrijwilligers die in het kader van een 

traject op weg naar (betaald) werk actief zijn als activiteitenbegeleider of als meewerkend vrijwilliger 

(met een kostenvergoeding).  

 

Het team wordt gecoacht door een zeer ervaren Buurtwerkkamercoach, met meer dan 15 jaar 

ervaring in het werken met buurtruimtes in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners. Tevens kan het team 

een beroep doen op professionals die - deels betaald en grotendeels als vrijwilliger - ondersteunen 

op de ICT in de buurtruimte, bij de HR-organisatie, in de financiële administratie, bij verantwoording 

en rapportages, als ook in het organiseren van de financiering. De 'overhead' ofwel alle indirecte 

kosten (verenigingskosten en algemene uren HR, organisatie en verantwoording) bedragen slechts 

8% van de totale kosten: extreem weinig in vergelijking met formele instanties waar gemiddeld snel 

15 tot 30% wordt besteed aan kosten voor centrale huisvesting, directie, staf, auto's, enzovoorts.  

 

Vrijwilligersorganisatie 

Het grootste deel van de inzet is die van vrijwilligers, gerekend in uren. Ook als die uren worden 

omgezet in euro's (tegen WML) dan nog is die inzet van vrijwilligersuren ca. 42% van alle financiering 

in de BuurtWerkKamer. Al deze vrijwilligers zijn lid van de eigen bewonersvereniging en het bestuur 

van deze vereniging is (mede)opdrachtgever van alles wat er gebeurt in de 'kamer'.   

 

Social Return 

De gemiddelde Social Return On Investment (afgekort SROI) komt uit op 33%. Dus circa 1/3 van de 

investering wordt grotendeels besteed aan mensen met een (vaak grote) afstand tot de arbeidsmarkt 

en deels ook voor participatie-, leerwerk- en stageplekken. Het grootste deel wordt benut voor de 

assistent teamcoördinator met een beperkte loonwaarde, bijna altijd een bewoner uit de buurt (bij 

GeuzenNest op dit moment een bewoner uit Nieuw-West).  

 

Inzet van fysieke middelen 

De begroting wordt aangevuld met kosten voor de fysieke middelen (21%), hoofdzakelijk voor het 

kunnen gebruiken van de ruimte: de huur en kosten voor gas, elektra, water, internet, telefonie en 

belastingen/heffingen. Daarnaast is het belangrijk om iets te kunnen investeren in communicatie en 

het gericht kunnen begeleiden/trainen of opleiden van enkele actieve bewoners/vrijwilligers en 

medewerkers. Alleen bij de start van een nieuwe BuurtWerkKamer is vaak sprake van een eenmalige 

hogere investering in inventaris en het aanpassen/verbouwen van de ruimte. Ook die kosten zijn 

altijd zeer beperkt omdat de meeste spullen tweedehands of zelfs gratis worden aangeboden en een 

deel van het verbouwen van de ruimte vaak wordt gedaan door bewoners/vrijwilligers zelf. 
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5. Financiering 2022-2024 
 

In de tabel is zowel de formele investering (ofwel de financiering in euro's door de partners) als ook 

de totale populaire investering opgenomen, inclusief de tijdsinvestering van vrijwilligers (schuin 

gedrukt). Deze tijdsinvestering van de vrijwilligers heeft een omgerekende waarde (tegen WML) van 

in totaal minimaal € 87.250, zijnde 42% van de totale (populaire) investering.  

 

Financiers 2021 (in 2022-2023 is deze financiering nagenoeg identiek) 
 

Financiering 

Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam - Sociale Basis 
 

€ 62.000 

Amsterdam Werk en Re-integratie (LKS) 
 

€ 11.000 

Rochdale (ca. 30% van de totale bijdrage woningcorporaties)  € 9.000 (1) 

Eigen Haard (ca. 40% van de totale bijdrage woningcorporaties),  
specifiek voor de huurkosten en kosten gas/water/elektra  

€ 15.600 
 

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

Subtotaal woningcorporaties 
 

€ 36.600 

Buurtfonds Postcode Loterij € 3.500 (2) 

Zorgverzekeraar Nationale Nederlanden: van schulden naar kansen € 6.000 

Eigen inkomsten  € 500 

Totaal formele begroting  
(= % populaire begroting) 

€ 119.600  
(= 58%) 

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  
(= 42%) 

Totaal populaire begroting  € 206.850  
(=100%) 

Noten: (1) Rochdale heeft aangegeven in de komende 2 jaar de bijdrage te willen verlagen, omdat zij (met anderen) 

een multifunctioneel ‘community center’ in de Van Deysselbuurt willen starten. (2) De bijdrage is onzeker, vooral 

omdat particuliere fondsen startende initiatieven ondersteunen (max. 3 jaar) en GeuzenNest al wat ‘ouder’ is (2019).    

 

NB: Bij het vertalen van de vrijwilligersuren naar euro's is gerekend voor de bewoners met een 

uurtarief van afgerond € 11,- per uur (Wettelijk Minimum Loon voor 22 jaar en ouder bij een 36-urige 

werkweek) en voor de aanwezige medewerkers/professionals in de buurtwerkkamer met € 37,- per 

uur (basistarief).  

 

Medefinanciering van een zorgverzekeraar 

Al enige tijd financiert Nationale Nederlanden vanuit haar programma 'van schulden naar kansen' 

ons project Schoon Schip (in Zuidoost) met onze activiteiten en diensten op de schuldhulptoeleiding. 

In 2022 gaat dat (net als dit jaar) in de vorm van een aanvullende bijdrage per buurtwerkkamer; 

mogelijk ook voor GeuzenNest, begroot op € 6.000.  
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Belangrijke bijdrage van woningcorporaties 

Over 2019-2020 is met Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot afgesproken de verdeling van de 

bijdragen van de betrokken drie woningcorporaties te doen naar rato van het aantal sociale 

huurwoningen in het betreffende gebied rondom GeuzenNest; zo lang ook aantoonbaar bewoners 

die deelnemen aan de activiteiten en diensten conform die verdeling huren bij de woningcorporaties. 

Het bereik van GeuzenNest is in beeld gebracht met de groene cirkel in de aangegeven kaart; met 

daarop de BuurtWerkKamer (rode stip) en de 'satelliet' bij Social Garden (blauwe stip).  

 

 
 

 

Als dan de sociale huurwoningen binnen dat gebied worden geschat gaat het vooral om 

huurwoningen van Rochdale (donkergroen op de kaart), Eigen Haard (roze) en Stadgenoot 

(lichtgroen). Nihil van 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 Zijlpleinbuurt (Stadgenoot). Een inschatting van de verdeling komt zodoende uit op ca. 

30% Rochdale, ca. 40% Eigen Haard en ca. 30% Stadgenoot.  

 

Dit jaar daarentegen heeft Rochdale aangegeven de bijdrage in de komende jaren te willen verlagen, 

vooral omdat zij overwegen – samen met anderen – een multifunctioneel ‘community center’ te 

willen gaan bouwen en inrichten in het hart van de Van Deysselbuurt. Het wegvallen van een deel 

van deze bijdrage kan zo mogelijk worden opgevangen door: zorgverzekeraar Nationale Nederlanden 

iets meer te vragen, alsnog te proberen een kleine bijdrage te ontvangen van een particulier fonds 

(wel onzeker, omdat we geen startend initiatief meer zijn) én door een iets hogere bijdrage te vragen 

bij de gemeente c.q. het stadsdeel. 
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Gevraagde bijdrage gemeente Amsterdam  

De gevraagde financiële bijdrage van de gemeente Amsterdam voor 2022 is in totaal € 62.000; 

ofwel € 2.000 meer dan in 2021. Voor 2023 en 2024 verwachten we een vergelijkbare aanvraag en 

bijdrage voor de gemeente Amsterdam. Deze bijdrage (vanuit de Sociale Basis) lijkt ons verantwoord, 

om de volgende redenen:  

 

(i) BuurtWerkKamer GeuzenNest draagt bij aan meerdere - voor de gemeente relevante - 

maatschappelijke doelstellingen, zoals: 

❖ 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 

verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. 

❖ Het verbinden en samenwerken van alle deelnemers en partners, van informeel met 

informeel en van deelnemers/bewoners met professionals en bestuurders. 

 

(ii) De locatie van BuurtWerkKamer GeuzenNest sluit goed aan op de 'ontwikkelbuurten', ofwel de 

buurten 'met de grootste maatschappelijke problemen' en opgaven en waar 'een ingrijpende en 

integrale aanpak vereist is'. Geuzenest ligt namelijk - niet toevallig - in het hart van een tweetal 

ontwikkelbuurten in Nieuw-West, namelijk in (geheel) Geuzenveld en de Van Deysselbuurt.   

 

(iii) Onze inschatting is dat GeuzenNest voorziet in, werkt aan én ook substantieel bijdraagt aan de 

beschreven doelen en prioriteiten in de GGU voor Geuzenveld Slotermeer (met een integrale 

dekking van 50 tot 75%). Zie ook de nadere toelichting in de volgende paragraaf over de bijdrage van 

GeuzenNest per afzonderlijk GGU thema en de specifieke collegeprioriteiten voor Geuzenveld-

Slotermeer.  
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6. Toetsing op GGU Geuzenveld-Slotermeer 
 

In Amsterdam worden in het 'Sociale Domein' alle aanvragen getoetst aan de 'Gebieds Gerichte 

Uitwerkingen', afgekort GGU's. Belangrijke vragen zijn: sluit de inzet van de buurtwerkkamer aan op 

de ontwikkelbuurten, de collegeprioriteiten, als ook de sociale thema's - specifiek voor Nieuw-West? 

 

Ontwikkelbuurten 

Allereerst de vraag of GeuzenNest aansluit op de ontwikkelbuurten, ofwel de buurten "met de 

grootste maatschappelijke problemen" en opgaven en waar "een ingrijpende en integrale aanpak 

vereist is". Jazeker, want GeuzenNest ligt in het hart van 2 van de 6 ontwikkelbuurten in 

Geuzenveld-Slotermeer, namelijk van de Lodewijk van Deysselbuurt en van Geuzenveld.  

Het directe bereik van GeuzenNest (zie kaart pagina 17) zijn de woningen c.q. bewoners die op een 

korte loop- of fietsafstand van de buurtwerkkamer wonen; ofwel binnen een straal van circa 1.000 

meter (ofwel 12 minuten lopen of 4 minuten fietsen). Dat is het geval voor de volledige (100%) 

Lodewijk van Deysselbuurt en zeker voor 60 tot 70% van Geuzenveld. Kortom, de bereikbaarheid van 

de buurtwerkkamers is echt goed te noemen.  

 

Collegeprioriteiten Gemeente Amsterdam: Samen sterker uit de crisis  

In het beleidsframe ‘Amsterdam Vitaal en Gezond’ zijn we als buurtwerkkamers actief op zowel 

‘Preventie’ als ook ‘Eenzaamheid’ (op ‘Dementie’ nagenoeg niet). Bij Preventie vooral door onze inzet 

bij het activeren van bewoners/deelnemers om zelf iets te gaan doen, actief te worden, ergens mee 

bezig te gaan zijn – samen met anderen. Maar ook nadrukkelijker steeds meer in het samen bezig zijn 

met een gezonde leefstijl: samen bewegen en vooral ook het samen gezond(er) koken en eten.  

Bij het beleidsframe ‘Tegengaan kansenongelijkheid’ zijn we zeer actief op 5 van de 6 prioriteiten; 

alleen de prioriteit ‘Jeugd’ komt soms wel langs maar heeft geen gerichte aandacht bij ons. Dat komt 

omdat we ons primair richten op de volwassenen, die elkaar ondersteunen (als ervaringsdeskundige) 

op het gebied van ‘Taal/Digitaal’ (taal oefenlessen, computerhulp) en bij ‘Werk & participatie’ (hulp 

bij CV en sollicitaties, opzetten eigen activiteit); als ook bij de aanpak van ‘Armoede’ (schuldhulp 

toeleiding, signaleren en doorverwijzen). Buurtwerkkamer GeuzenNest is tegelijkertijd een vindplek 

voor ‘Vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden’ (wegwijs in de buurt, ontmoeting) én 

we doen direct aan ‘Diversiteit’ omdat we bij alles open staan voor iedereen en op die manier 

voortdurend groepen/netwerken verbinden en diverse culturen en diversiteiten praktisch samen 

brengen. Resumerend, op 7 van de 9 collegeprioriteiten is de buurtwerkkamer actief. Sterker nog 

nagenoeg altijd gaat het dan ook om een specifieke prioriteit voor onszelf. Dat laat goed zien dat het 

concept van de buurtwerkkamer staat voor een ‘integrale aanpak’.    

 

Thema’s en prioriteiten per (ontwikkel)buurt 

Bij elk gebied zijn in de GGU’s specifieke opgaven beschreven, als ook aanvullende focusopgaven met 

een sociale component per (ontwikkel)buurt in dat gebied. Voor Geuzenveld-Slotermeer hebben we 

beoordeeld in welke de buurtwerkkamer hier een bijdrage aan levert. Ook dat pakt goed uit en is 

beknopt in beeld gebracht in het volgende overzicht.  

We schatten in dat GeuzenNest voorziet, werkt aan én substantieel bijdraagt aan de beschreven 

doelen en prioriteiten in de GGU - met een integrale 'dekking' van 50 tot 75%.  
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GGU Geuzenveld-Slotermeer 

 

Sociale opgaven 
 

Bijdrage  Beknopte toelichting op de bijdrage van onze buurtwerkkamers  
De Handreiking en MultiBron 
 

Algemeen gebied   

1. Kansengelijkheid  75% Signaleren (schulden)problematiek, bevorderen sociale cohesie en 
aandacht voor juist de meest kwetsbare groepen. Begeleiding naar 
(vrijwilligers)werk. Actief bezig met hoe je gezond kunt koken (en eten).  
Inzet op taal oefenlessen en versterken digitale vaardigheden, incl. het 
begeleiden naar vervolg aanbod en ondersteuning. Inzet op in het 
bijzonder vrouwenemancipatie (o.a. ondersteuning bij scheidingen). 

2. Preventieve 
gezondheid 

50% Bewustwording over gezonde en actieve leefstijl, aandacht voor 
eenzaamheid en het versterken van sociale netwerken. Ook geven we 
voorlichting over dementie en maken dir bespreekbaar bij onze 
deelnemers (o.a. met collega’s van Cordaan). 

3. Sociale opgaven uit 
het gebiedsplan 

50% Alle inzet is juist gericht op de (meest) kwetsbare bewoners, hen zelf 
elkaar laten ondersteunen en het samen zelf organiseren. Dat heeft 
meestal de vorm van het gezamenlijk doen van een activiteit, waarmee 
de verbondenheid in en met de buurt verbeterd en ook (in)direct het 
veiligheidsgevoel groter wordt. 

Ontwikkelbuurten   

Lodewijk  
van Deysselbuurt  

75% Verminderen armoede: o.a. met activering naar werk, het versterken 
van positie op de arbeidsmarkt en soms op weg naar ondernemerschap, 
formulierenhulp en schuldhulp toeleiding, als ook met opvang bij eerste 
hulpvragen (incl. ontmoeting en verbinden in nieuw sociaal netwerk).  
Laaggeletterdheid verminderen: middels taal oefenlessen. Tegengaan 
van verloedering: het schoon (en veilig) houden van de buitenruimte. 

Geuzenveld 90% Grote inzet juist op verbeteren economische positie en verminderen 
armoede met aanpak schuldenproblematiek en betalingsachterstanden. 
Ook (mede daardoor) bezig met verbeteren gezondheid, o.a. met het 
gesprek over gezond eten en koken en de gezonde leefstijl. 
Laaggeletterdheid verminderen: middels taal oefenlessen. 
Het in de buurt schoon (en veilig) houden van de buitenruimte incl. het 
tegengaan van de verloedering; ook rondom het Lambertus Zijlplein.  
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BIJLAGE  
Begroting BuurtWerkKamer GeuzenNest 
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BIJLAGE  
Begroting 'van middelen naar activiteiten en ambities' 

 
In ons Aanbod is een 'middelenbegroting' opgenomen (paragraaf 4) met de kosten voor de inzet van 

mensen op begeleiding en coaching en voor de inzet van fysieke middelen, zoals het huren van de 

ruimte, kosten voor communicatie en handgeld voor de activiteiten en diensten. De gemeente 

Amsterdam wil graag dat we onze 'middelenbegroting' omzetten naar een activiteitenbegroting, 

waarbij we alle directe kosten zo goed als mogelijk toerekenen (op basis van inzet uren) naar de 

activiteiten. Dat doen we ook naar ambities in de vorm van een ambitiebegroting waarin we alle 

kosten (incl. indirecte kosten) toerekenen naar de ambities van al onze partners/medefinanciers, 

zowel van gemeente, als ook van woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars.  

We doen dat ‘zo goed als mogelijk’, omdat alle kosten toedelen naar activiteiten – per deelnemer en 

deelname – (en naar ambities) feitelijk bij niet echt goed kan (onze ‘disclaimer’).  

 

Disclaimer: het risico van kosten toedelen naar activiteiten (en ambities) 

Aan onze activiteitenbegroting ‘kleven’ een drietal risico’s, namelijk: 

  

1. Meer dan 90% van onze kosten betreft indirecte basiskosten, welke niet toerekenbaar zijn 

aan één enkele activiteit.  

Bij de buurtwerkkamers bieden we een basisfaciliteit: een ruimte (huisvestingskosten), een 

organisatie (verenigingskosten), enkele materiële kosten (locatiekosten) en de aanwezigheid 

van een minimale begeleiding (inzet mensen, vooral van een assistent teamcoördinator met 

loonkostensubsidie, teamcoördinator en enkele participatie-, leerwerk- en stageplekken). 

Deze basisfaciliteit maakt het mogelijk dat er dagelijks (gemiddeld) 20, maar soms ook meer 

dan 50 unieke deelnemers iets kunnen doen bij de buurtwerkkamer, inclusief waar nodig 

voor individuele hulpvragen; dat alles georganiseerd door 2 tot 10 vrijwilligers/bewoners op 

die (gemiddelde) dag, waar nodig ondersteund door de (assistent) teamcoördinator.  

Conclusie: Met bijvoorbeeld de helft van de basiskosten/investering kun je dus niet de helft 

van de huidige activiteiten nog blijven doen. Er is namelijk geen directe één op één relatie 

tussen de omvang van de kosten en de omvang van de activiteiten (in aantallen deelnemers 

en/of deelnames).   

 

2. Meer dan 90% van onze activiteiten is kleinschalig of individueel en dat vraagt relatief 

meer inzet (en kosten) per activiteit. 

Bij bijvoorbeeld meer grootschalige buurtcentra vinden vaak activiteiten plaats waar grote 

groepen deelnemers aan deelnemen. Dat is bij de buurtwerkkamers niet of nauwelijks het 

geval. Taalgroepjes vinden plaats in kleine aantallen deelnemers, zodat een vrijwilliger dat 

nog wel heel goed zelf kan begeleiden. Samen eten gebeurt ook in kleine aantallen, omdat 

de keuken en de ruimte klein zijn en je zo meer met elkaar deelt en het zelf kan organiseren. 

Deze kleinschaligheid zorgt voor een menselijke maat is deel van onze aanpak en ons succes.  

Conclusie: Onze cijfers kan en mag je dus niet zomaar vergelijken met organisaties die een 

andere werkwijze/aanpak hanteren en grootschaliger in een grotere ruimte iets doen. 
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3. Meer dan 50% van onze activiteiten zijn flexibel en ongepland, waardoor een groot deel 

niet exact kan worden geregistreerd. 

Bij de buurtwerkkamers hebben we wel een basis weekplanning, maar dat wisselt regelmatig 

en tussendoor is er veel inloop en worden activiteiten ad hoc gepland. Zo worden de klussen, 

de formulieren en het samen lunchen of even iets samen doen met elkaar gedaan als iemand 

er mee aan komt. Het ‘babbeluur’ of inloop voor de formulierenhulp is zelden op afspraak. 

Omdat veel afhangt van de inzet en beschikbaarheid van kwetsbare vrijwilligers vallen er ook 

tussendoor regelmatig afspraken uit en worden activiteiten verzet. Dat maakt de registratie 

van deelnemers en deelnames er niet gemakkelijker op. Nauwgezet houden we wel bij wie er 

deelnemen (onze unieke deelnemers) en aan welke activiteiten zij deelnemen. Ook het 

aantal deelnames per geplande activiteit wordt (bijna) altijd goed bijgehouden. Maar de 

spontane inloop dus niet altijd en ook lang niet altijd is er een medewerker of vrijwilliger 

aanwezig die daar goed op toeziet. De administratie is bij ons hulpmiddel, geen doel op zich. 

Conclusie: Onze cijfers zijn schattingen op basis van tellingen, turflijsten en ledenregistraties 

en moeten worden gelezen met de nodige onzekerheid en een bandbreedte van orde 

grootte plus/min 20-40%. 

 

Onze activiteitenbegroting biedt zeer zeker een belangrijk en extra inzicht en heeft een meerwaarde, 

zo lang voortdurend serieus rekening wordt gehouden met de ‘disclaimer’ en de beschreven risico’s.  

 

De basis: de 'middelenbegroting' 

De basisbegroting van een buurtwerkkamer bestaat uit een kritische ondergrens van middelen, 

zowel in coaching en begeleiding van vrijwilligers en deelnemers, als ook in de beschikbaarheid van 

een ruimte, enig handgeld en communicatiemiddelen. Voor 2022 ziet die basisbegroting voor de 

buurtwerkkamer GeuzenNest er - samengevat - als volgt uit:  

 

Inzet van  middelen 2022 

Buurtwerkkamer GeuzenNest  

 

Kosten totaal 

inclusief btw 

Directe kosten: toe te rekenen naar de buurtwerkkamer 

 

 

Inzet mensen: begeleiding en coaching € 80.592 

Fysiek: huisvesting en locatiekosten € 23.592 

Subtotaal directe kosten € 104.184 

Indirecte kosten: (vanuit de ondersteunende Coöperatie) niet direct toe 

te delen naar één specifieke buurtwerkkamer (wel ‘toebedeeld’)  

 

Inzet mensen algemeen: organisatie, administratie en werkgever € 7.320 

Fysiek: verenigingskosten  € 2.040 

Subtotaal indirecte kosten (ca. 8%) € 9.360 

Totaal inzet te financieren middelen 

formele begroting  

 

 

€ 113.544 
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Type activiteiten  

Sommige activiteiten vinden altijd plaats in een buurtwerkkamer, zoals de inloop (met het 

‘babbeluur’), het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine klussen in de woning en de 

'formulierenbrigade' waarin o.a. vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het beantwoorden van 

brieven en mails van instanties. Sommige activiteiten vinden soms even plaats en verdwijnen dan 

weer, om na enige tijd soms ook weer opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, een spellenavond 

of een kringloopwinkeltje. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we wel een basis 

overzicht van activiteiten en diensten samen stellen, in te delen in een achttal type activiteiten en 

diensten, welke ook terug komen in de afspraken en de rapportages en verantwoordingen met de 

partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers, namelijk:  

 

Type activiteiten en diensten 

 

Afzonderlijke activiteiten en diensten 

Sociale ontmoeting en verbinding 

 

Babbeluur en inloop, Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé, 

Wandelen en samen er op uit, Spellenavond en bingo, 

Empowermentgroepen, Buurt- en burenfilosofie 

Sociale ontmoeting en activering Handwerken/naaiclub, Dansen en yoga, Fietslessen, 

Ouderkindbegeleiding, Kidsclub, Kringloopwinkeltje, 

Begeleiden nieuwe bewoners 

Klussen Kleine reparaties aan/om de woning, Tuindienst en onderhoud 

binnentuinen, Schoonmaken binnen- en buitenruimten, 

Fietsherstelservice 

Computervaardigheid Oefenlessen computer, Ondersteuning bij digitalisering 

Taalverwerving Nederlands Oefenen met praten, Lezen en schrijven, Huiswerkbegeleiding 

Formulieren Ondersteuning bij brieven/mails, Samen op bezoek bij instanties, 

Ondersteuning bij aanvragen e.d. 

Schuldhulptoeleiding en 

budgetadvies 

Spreekuur schuldhulp, Inzicht krijgen in betalingen, Toeleiden 

naar schuldhulpverlening, Bemiddeling biij huurachterstanden 

Toeleiden naar werk Ondersteuning bij opstellen CV, Opstellen sollicitatiebrieven, 

Samen kappen e.d., Begeleiden zelfstandige activiteit 

 

 

De activiteitenbegroting voor 2022 

Allereerst is op basis van kengetallen van de 

buurtwerkkamers in de afgelopen jaren een 

overzicht gemaakt van alle (type) activiteiten 

en diensten en de mate waarin de uren van 

vrijwilligers en medewerkers - als ook de 

middelen - zijn toe te rekenen naar alle 

afzonderlijke activiteiten en diensten. Dat is 

nu in beeld gebracht in deze figuur met een 

gemiddelde verdeling van type activiteiten.  
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Met die verdeling van activiteiten kan een activiteitenbegroting voor 2022 worden opgesteld door 

met de percentages alle direct toerekenbare kosten hiermee toe te rekenen naar type activiteiten. 

De eerder genoemde indirecte kosten (8% van de totale kosten) blijven hier buiten beschouwing.  

 

Activiteitenbegroting 2022 
Buurtwerkkamer GeuzenNest 
 

Kosten totaal 
inclusief btw 

Uniek aantal 
deelnemers 

Kosten per 
deelnemer 

Sociale ontmoeting en verbinding  € 22.018 300 € 73 

Sociale ontmoeting en activering € 22.018 100 € 220 

Klussen € 11.009 50 € 220 

Computervaardigheid € 5.504 50 € 110 

Taalverwerving Nederlands € 5.504 60 € 92 
Formulieren € 27.522 200 € 138 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies € 11.009 40 € 275 

Toeleiden naar werk € 5.504 10 € 550 

Subtotaal directe kosten € 110.088 450 € 245 

Indirecte kosten € 9.360   

Totaal  
 

€ 119.448 450 € 265 

 

 

Ten slotte kan dan op basis van een inschatting van het gemiddelde aantal deelnames per deelnemer 

een raming worden gemaakt voor de kosten per deelname (per activiteit):  

Activiteitenbegroting 2022 
Buurtwerkkamer GeuzenNest 
 

Kosten 
totaal 

inclusief 
btw 

 

Gem. aantal 
deelnames 

per 
deelnemer 

Totaal 
aantal 

deelnames 

Kosten per 
deelname 

Sociale ontmoeting en verbinding  € 22.018 25 7.500 € 2,94 

Sociale ontmoeting en activering € 22.018 10 1.000 € 22,02 

Klussen € 11.009 1 50 € 220,18 
Computervaardigheid € 5.504 10 500 € 11,01 

Taalverwerving Nederlands € 5.504 20 1.200 € 4,59 

Formulieren € 27.522 5 1.000 € 27,52 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies € 11.009 5 200 € 55,04 

Toeleiden naar werk € 5.504 5 50 € 110,09 

Subtotaal directe kosten € 110.088 20 9.000 € 12,23 

Indirecte kosten € 9.360    

Totaal  
 

€ 119.448 20 9.000 € 13,27 
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Ambitiebegroting 

Onze medefinanciers zetten zich in op meerdere ambities. De gemeente Amsterdam beschrijft dat in 

de gebiedsplannen en de GGU’s. De woningcorporaties hebben een wettelijke opdracht (Woningwet) 

voor ‘woonmaatschappelijk werk’. Voor al onze financiers samengevat in het volgende overzicht:  

 

Ambities  
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Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels     

Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners     

Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden van eenzaamheid en isolement     

Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk     

Leefbare buurt: samen werken aan schone, veilige en prettige leefomgeving     

Leren: talentontwikkeling en ouders ondersteunen bij opvoeding en school     

Gezond: bewoners begeleiden in een gezonder leven     

Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers     
Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren     

Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk     

Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming     

 

De verschillende activiteiten en diensten dragen ieder op een eigen wijze bij aan deze ambities van; 

uitgewerkt in het volgende overzicht:  
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Samengevat in de volgende figuur:   

 
Met die verdeling van ambities kan een ambitiebegroting voor 2022 worden opgesteld door met de 

percentages alle kosten hiermee om te rekenen (inclusief de indirecte kosten).  

 

Ambitiebegroting 2022 
Buurtwerkkamer GeuzenNest  
 

Kosten totaal 
inclusief btw 

Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels € 10.750 

Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners € 22.695 

Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden van eenzaamheid en isolement € 11.348 

Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk € 21.501 

Leefbare buurt: samen werken aan schone, veilige en prettige leefomgeving € 8.959 

Leren: talentontwikkeling en ouders ondersteunen bij opvoeding en school € 7.167 

Gezond: bewoners begeleiden in een gezonder leven € 2.389 

Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers € 2.986 

Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren € 19.709 

Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk € 8.361 
Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming € 3.583 

Totaal  
 

€ 119.448 

 

 


