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Amsterdam Nieuw-West is een stadsdeel zo groot als Amersfoort.
Geen wijk is hetzelfde en er is een grote verscheidenheid aan
bewoners, kansen en uitdagingen. In alle wijken kunt u van ons
verwachten wat wij hierboven in ons algemene uitvoeringsplan
hebben beschreven.

Op de pagina’s hierna gaan wij specifieker in op de uitvoering van ons
werk per wijk. Onze Uitvoeringsplannen per wijk zijn dus
onlosmakelijk verbonden met ons algemene uitvoeringsplan.

Wij raden u dus aan om zich niet te beperken tot het lezen van een of
meerdere Uitvoeringsplannen per wijk, want dan mist u de algemene
context waarin deze plannen worden uitgevoerd.

UITVOERINGSPLAN

PER WIJK
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Uit het Gebiedsplan Geuzenveld-Slotermeer van stadsdeel Nieuw-
West: “Een groot deel van de bewoners van Geuzenveld-Slotermeer
heeft een kwetsbare sociaaleconomische status. (…) Vanwege de
omvang en hardnekkigheid van de problematiek is de aanpak die
nodig is intensief en meerjarig zodat er daadwerkelijk structurele
veranderingen ten goede kunnen gaan plaatsvinden. Dit vraagt een
grote ambitie en focus op deze wijken van niet alleen het stadsdeel
maar ook van de verschillende directies van de gemeente Amsterdam
in het sociaal domein, maar ook de partners in het gebied zoals de
woningcorporaties.”

Geuzenveld is een wijk met een lage sociaaleconomische status. Hier
komt veel andere problematiek bij kijken. Cijfers op verschillende
deelgebieden laten een nadelige score zien in vergelijking met de rest
van Amsterdam, en zelfs met andere wijken binnen Nieuw-West. Ook
de coronacrisis slaat in kwetsbare wijken extra hard toe.
Bovenstaande problematiek en bestaande kloven, zoals
onderwijsachterstand, gezondheidsverschillen, armoede en
eenzaamheid, zullen helaas alleen maar vergroten in de komende
jaren. In 2021 zullen we gezamenlijk alles op alles moeten zetten om
de verergerde situatie zoveel mogelijk te verbeteren. Dit vraagt van
iedereen inzet.

De prioriteiten, kansen en verantwoordelijkheden van het
Opbouwwerk in dit gebied liggen ons inziens hoofdzakelijk bij het
creëren van laagdrempelige ontmoeting door middel van onder
andere (financieel toegankelijke) activiteiten vanuit bewoners.
Hiermee verhoogt de sociale cohesie, vermindert de eenzaamheid en
is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (ook voor kwetsbare
doelgroepen). Deze activiteiten sluiten weer aan bij andere
belangrijke sociale thema’s zoals gezondheid, mantelzorg en
(taal)vaardigheid. Zo is er een integraliteit in ons werk. Op pagina 8
leest u hier meer over.

In dit uitvoeringsplan beschrijven we vanuit Eigenwijks hoe team
opbouwwerk en team gastvrijheid invulling zullen geven aan de
uitdagingen die Geuzenveld het komende jaar te wachten staan.

Melkwinkeltje aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in de 60-er jaren

UITVOERINGS-
PLAN PER WIJK
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Prioriteit 1: In 2022 heeft onze kwetsbare jeugd meer kansen

Geuzenveld is een jeugdig gebied met veel jongeren onder de 18 jaar.
Al voorafgaand aan de coronacrisis groeide een aanzienlijk deel van
deze jongeren op in een minimumhuishouden. De coronacrisis die in
februari dit jaar begon heeft deze situatie verergerd en school-
achterstanden verslechterd.

Vanuit Het Pluspunt biedt Eigenwijks al jarenlang verblijf aan kind-
ondersteunende organisaties zoals Stichting Studiezalen (huiswerk-
begeleiding) en de Speel-o-theek. Door de samenwerking met DOCK,
Streetcornerwork, IMD en Sport op Maat daarnaast te verstevigen,
blijven we nog beter op de hoogte van hetgeen onder deze doelgroep
leeft, wat er nodig is en waar de gaten vallen. Het Opbouwwerk kan
bijspringen waar nodig in de vorm van een ruimte in het PlusPunt, het
budget van Bewonersinitiatieven en het verbinden van de jongere
doelgroep met ons netwerk aan professionals en andere doelgroepen
in de wijk. Zo kunnen ze zich naar behoefte ontwikkelen. Wellicht
dragen jongeren wel weer bij aan de Jaarmarkt, organiseren ze een
sporttoernooi middels bewonersinitiatieven of komt er een
banenmarkt van het Startpunt in het Pluspunt. Er zijn verschillende
mogelijkheden naar behoefte van de doelgroep.

Prioriteit 2: In 2022 is er een betere taalvaardigheid, minder
armoede en een betere gezondheid

Doordat bovenstaande thema’s onder veel bewoners in Geuzenveld
leven, levert het Opbouwwerk vanzelfsprekend inzet om
taalvaardigheid, armoede en gezondheid te verbeteren. Via verschei-
dene bewonersinitiatieven, ondersteund door het opbouwwerk,
worden taallessen, maaltijdvoorzieningen en sportactiviteiten
aangeboden.

De taallessen in de rest van de wijk, bijvoorbeeld van Stichting
VoorUit, zijn bovendien ten alle tijden in beeld. Zo kunnen bewoners
op maat worden doorverwezen en zorgen we voor een warme
overdracht. Middels het Buurtcollege kan een persoonlijke leercoach
worden ingeschakeld. Hierover meer op pagina 15. Ten slotte zijn er
verschillende professionele partijen die gebruik maken van het
PlusPunt als (les)locatie. Voorbeelden zijn de Gemeente Amsterdam
die intakes doet m.b.t. het Taaltraject, Studiezalen en inburgerings-
lessen van Akros.

Het sociale leven wordt terecht beperkt om het coronavirus tegen te
gaan, maar het informele netwerk van de buurt is tegelijkertijd een
remedie tegen de groeiende armoede.

GEUZENVELD

“We verwachten misschien dat er heel nieuwe groepen zullen ontstaan,
maar het blijkt dat het eigenlijk niet zo anders is dan altijd in moeilijke
tijden: vooral de ‘bekende kwetsbaren’ worden getroffen.”
Greep uit een interview met Roeland van Geuns (lector armoede
interventies aan de HvA), verricht door kennisinstituut Movisie, juli 2020.
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Door de samenwerking met partijen als Sezo, HvA BOOT, VoorUit en
verscheidene zelforganisaties te verstevigen, kunnen we zorgen voor
een warme overdracht naar de juiste hulp. Ook vervult Eigenwijks
hierin een signalerende functie. Waar bezoekers van activiteiten
wellicht voor iets anders komen, kunnen ze in hetzelfde pand naar
(informele) spreekuren voor financiële ondersteuning.

Onder bewoners in Geuzenveld is in hogere mate sprake van
gezondheidsproblemen. De coronacrisis en de gevolgen daarvan
hebben ook veel invloed op de gezondheid van bewoners.
Economische achteruitgang, onzekerheid over de toekomst en de
tijdelijke stopzetting van reguliere zorg drukken extra zwaar op de
bewoners die al gezondheidsproblematiek hadden. Naast alle inzet
van het Opbouwwerk rondom de Gezondheidsambassade (zie pagina
20), is heel team Geuzenveld alert op kansen en mogelijkheden
rondom dit thema.

Vanuit onze Urban Bistro (hierover meer op pagina 51) inspireren we
bezoekers gezonde keuzes te maken. Ook binnen alle
bewonersinitiatieven vraagt de regiegroep te letten op gezondheid. Bij
een koffie-ochtend komt er wel eens iemand vertellen over second
opinions, ontbijtactiviteiten worden aangespoord om ook aan een
stukje beweging te doen en bij evenementen worden
suikerspinmachines vervangen door een gezonde traktatie. Het
PlusPunt heeft een mooie sportzaal ter beschikking die veelvuldig
wordt gebruikt door bewoners voor beweegactiviteiten. Ook
samenwerkingspartners (zoals DOCK) weten deze zaal te gebruiken als
zij met hun achterban willen bewegen. Ten slotte zorgen mede-
huurders zoals het OKT, de Speel-o-Theek en Impuls ervoor dat we
veel ouders met jonge kinderen in huis hebben: een doelgroep waar
veel winst te behalen valt. Heel team Geuzenveld heeft een
signalerende en doorverwijzende functie.

Prioriteit 3: In 2022 voelen bewoners zich veiliger in de buurt.
De mate van sociale samenhang in de buurt heeft een belangrijke
invloed op het gevoel van veiligheid. Een lage sociale cohesie zorgt bij
bewoners voor een groter onveiligheidsgevoel en minder binding met
de buurt en openbare ruimte. De komst van nieuwe bewoners
(middels het AZC en stedelijke vernieuwing) speelt hierin een rol. Aan
ons Opbouwwerk (in combinatie met onze sociale accommodatie het
PlusPunt) de taak om de sociale cohesie wel te vergroten door onze
betrokkenheid bij 5 Coffee Connect, de samenwerking met lokale
woningbouwcorporaties en stichting !WOON en door nieuwe
bewoners actief op te blijven zoeken. Door de coronacrisis is iedereen
meer op elkaar aangewezen. Mensen merken hoe belangrijk
solidariteit en onderlinge verbinding is. Een sterk informeel netwerk
aan buren, familieleden en kennissen versterkt de sociaalecono-
mische weerbaarheid van buurtbewoners. Heel team Geuzenveld
draagt er in belangrijke mate toe bij dat bewoners met een grote
diversiteit elkaar ook tijdens de crisis online en offline kunnen blijven
ontmoeten, zodat de sociale cohesie toeneemt.

GEUZENVELD
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Prioriteit 4: In 2022 heeft duurzame buurtvernieuwing geleid tot
meer perspectief op prettig en toekomstbestendig wonen.

Een mooie bijkomstigheid van onze samenwerking met partners op
het gebied van wonen (zoals !WOON en lokale woningcorporaties) is
dat we ervoor kunnen zorgen dat bewoners betrokken worden en
blijven bij de aankomende energietransitie; iets wat in deze wijk een
grote uitdaging wordt.

Door daarnaast ons contact met het Gebiedsteam, de pleinmanager
van het Lambertus Zijlplein en (nieuwe) sociale accommodaties in de
buurt zoals de Buurtwerkkamer en de Pleinkamer met dezelfde
regelmaat voort te zetten, kunnen we elkaar versterken, bewoners
naar de juiste plek verwijzen en voorkomen we dubbellingen.

Prioriteit 5: In 2022 kunnen bewoners beter en veiliger naar huis. 

Signalen omtrent parkeeroverlast, openbaar vervoer en gevaarlijke
verkeerssituaties worden door bewoners ook regelmatig met het
Opbouwwerk gedeeld. Hierin faciliteren wij het gesprek tussen
bewoner, Gemeente en andere professionals. De ontwikkelingen
rondom ons democratiseringsproces (hierover meer op pagina 49)
geven bewoners ook de mogelijkheid om te stemmen welk thema zij
de komende tijd op de agenda willen hebben, en waar dus door een
groepje afgevaardigden wat extra tijd en energie in gestopt zal
worden. Het is dan aan ons om te bewaken dat dat binnen de perken
blijft van wat een bewoner wel en niet aan invloed kan uitoefenen op
de (lokale) politiek. Hiervoor blijft nauw contact met al onze
samenwerkingspartners van essentieel belang.

Prioriteit 6: In 2022 kunnen bewoners en bezoekers zich beter
ontspannen in levendige en groene buurten

Het Opbouwwerk activeert bewoners om eigenaarschap te nemen
over de openbare ruimte in hun buurt. Als iemand bijvoorbeeld
boomtuintjes onderhoudt of zwerfafval prikt, faciliteren wij alles wat
daarvoor nodig is. Er kan aanspraak worden gedaan op het budget
voor bewonersinitiatieven, we hebben ringen en prikkers te leen,
helpen met het maken van flyers en bestellen van benodigde
materialen.

Aan de hierboven genoemde prioriteiten van de Gebiedsagenda
wordt doorlopend gewerkt. Dit doen we door aanwezig te zijn in de
buurt, zeggenschap te organiseren en ontmoetingen en bewoners-
initiatieven te faciliteren. Hier wordt in de komende alinea’s dieper op
ingegaan.

GEUZENVELD
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WIJ ZIJN IN DE BUURT – CONTACT MET BEWONERS

Het Opbouwwerk in Geuzenveld werkt aan de aanwezigheid in de 
buurt op de volgende manieren:

• Dagelijks contact met bewoners in en buiten het PlusPunt. Met alle
activiteiten in huis hebben wij regelmatig contact en sluiten wij af
en toe aan om te kijken wat er speelt en leeft. Ook buiten het
gebouw zoeken we bewoners op. Bij verplaatsing van A naar B
binnen de wijk is er altijd wel een praatje met een bekende. Af en
toe loopt een opbouwwerker met (buurt)professionals en partners
mee in hun wijkrondes, of sluiten we aan bij de WPT-bus op de
Lambertus-Zijlplein-markt op maandag. Dit levert, naast contact
met bewoners, ook een nieuw netwerk op. Partners brengen
bewoners met ons in contact indien relevant.

• We zijn aanwezig bij initiatieven die door bewoners worden
georganiseerd, zoals Burendag, een iftar, dialogen, prikacties.

• Wij zijn aanwezig bij grotere evenementen (zoals de Jaarmarkt en
het winterevenement), activiteiten van specifieke projecten
(Mantelzorg, Gezond Leven) en bewonersavonden.

• We gaan regelmatig de wijk in (met of zonder bakfiets) om buiten
ons bestaande netwerk te treden. Voorbeelden zijn het Lambertus
Zijlplein, het Koggeschip, het Rommeplantsoen, de Aalbersestraat.

• We bezoeken regelmatig andere sociale accommodaties in de
buurt. Waar mogelijk en gepast spreken we bijvoorbeeld af in de
Pleinkamer, Buurtwerkkamer, Plint, de Brug of Kümbet. Zo krijg je
mee wat daar speelt en spreek je toch weer een net iets ander
netwerk.

• Online zijn onze opbouwwerkers in Geuzenveld actief op Facebook
via hun Eigenwijks-accounts, via de Facebook pagina van Eigenwijks
en via de Facebook-groepen van bewoners van Geuzenveld. De
opbouwwerkers in Geuzenveld hebben samen een netwerk van
circa 1.500 bewoners op Facebook, waar een schat aan kennis en
informatie uit te halen is. Ook Nieuw-West TV, Instagram, Nextdoor
en het online platform WijZijnNieuwWest.nl worden door ons
gebruikt als informatiebronnen. Deze bieden bovendien tal van
mogelijkheden om ook online met bewoners in verbinding te staan,
waar dat offline (al dan niet door corona) niet mogelijk is.

• Door het lezen van de GaSet en de Westerpost krijgen wij een
aanvullend beeld van wat bewoners beweegt en wat er in de wijk
speelt.

• We zoeken het contact op met de medehuurders van het PlusPunt.
We delen wel eens koffie uit aan de ouders van Impuls
kinderopvang, organiseren samen met de ObA een
Sinterklaasfeest, brengen Gezondheidsambassadeurs in contact
met de Speel-o-Theek om een gezonde activiteit op te zetten en
spreken met enige regelmaat de GGD.

OPBOUWWERK
GEUZENVELD
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Zij verzorgen het 

Opbouwwerk:

Elsbeth Francisca
Gina van der Linden
Vacature
Ahmed Afkerin
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Zo spreek je bewoners die voorheen het bestaan van Eigenwijks (en
alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt) nog niet kenden en
verbreed je daarnaast je kennis van wat er leeft onder doelgroepen
die daar niet vanzelfsprekend gebruik van maken.

WIJ ZIJN IN DE BUURT – CONTACT MET BUURTPROFESSIONALS

Het is eerder in dit uitvoeringsplan al op verscheidene plekken
aangestipt, maar onze samenwerkingspartners zijn van essentieel
belang voor ons werk. De samenwerking met het Gebiedsteam van
het stadsdeel is een vast gegeven. Onze opbouwwerkers en de
ambtenaren van de Gebiedsteams hebben een hechte
samenwerkingsrelatie. Daarnaast hebben wij verschillende
samenwerkingsrelaties met wijkpartners om uiteenlopende redenen.

Alle samenwerkingen hebben in ieder geval informatie-uitwisseling
tot doel. Omdat wij de sociale kaart goed in beeld hebben, proberen
wij dubbel werk te voorkomen en het aanbod op elkaar af te
stemmen. Daarnaast zorgen wij binnen onze samenwerkingsrelaties
ervoor dat bewoners een stem hebben, dat ze betrokken worden en
dat er niet voorbij wordt gegaan aan hun wensen en behoeften. We
brengen onder de aandacht wat leeft bij bewoners, informeren over
hoe bewoners het beste bereikt kunnen worden, leggen contacten
tussen professionals en bewoners, verwijzen bewoners door en
stimuleren het ondernemerschap van bewoners.

Onze samenwerkingspartner: het Amsterdam Museum (in het kader
van Vrouwen van Nieuw-West).

GEUZENVELD
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WIJ ORGANISEREN ZEGGENSCHAP – DEMOCRATISERING

Op 27 januari en 24 februari 2020 hebben wij buurtbewoners,
belangenbehartigers en sleutelfiguren uit Geuzenveld bij elkaar laten
komen om met elkaar in gesprek te gaan over een nieuwe vorm van
bewonersparticipatie om tot meer democratie in de wijk te komen.
Het doel van deze bijeenkomsten was te komen tot een proces waarin
de volgende punten worden bewerkstelligd:

1. De wijk organiseert zich in een bewonersoverleg. Hier komen
bewoners, partners, sleutelfiguren en belangenbehartigers bij
elkaar. Hier vindt democratisering plaats doordat zij met elkaar
budget verdelen, thema’s bepalen en resultaten terugkoppelen.

2. Het wijkbudget wordt effectief, transparant en democratisch
verdeeld over activiteiten en initiatieven in de wijk.

3. Bewoners en professionals bespreken thema’s die spelen in de
wijk en werken gezamenlijk in werkgroepen aan oplossingen voor
maatschappelijke problemen.

4. Bewonersparticipatie in Geuzenveld en Slotermeer is inclusief en
een goede afspiegeling van de wijk.

Tijdens de twee overleggen hebben wij de aanwezigen aan het werk
gezet om de kaders verder in te vullen. Dat heeft geleid tot een plan.
Dit plan is geen statisch gegeven, maar zal aangepast worden met
ervaringen die in de praktijk worden opgedaan. De hoofdlijnen voor
dit plan zijn:

1. Bewonersparticipatie in Geuzenveld gaat verder onder de naam
#MijnGeuzenveld. Er is reeds een Facebookpagina in het leven
geroepen. Ook is er op het online platform
www.wijzijnnieuwwest.nl een speciale pagina gecreëerd voor de
bewoners van Geuzenveld. Op deze pagina vindt online
bewonersparticipatie plaats doordat bewoners hun mening
kunnen geven over aangevraagde bewonersinitiatieven. Ook
kunnen zij op dit platform stemmen op thema’s en op deze manier
aangeven met welke thema’s de wijk aan de slag zou moeten
gaan.

2. Drie keer per jaar (om de drie à vier maanden) organiseren wij
namens de wijk een #MijnGeuzenveld Bewonersoverleg. Tijdens
dit overleg komen zoveel mogelijk buurtbewoners, professionals,
sleutelfiguren en belangenbehartigers uit de wijk bij elkaar. Dit
overleg is het hoogste orgaan in de wijk en iedereen is welkom.

3. Tijdens elk #MijnGeuzenveld Bewonersoverleg, dus na elke
zittingsperiode leggen de leden van de werkgroep financiën
verantwoording af aan de overige aanwezigen van het
#MijnGeuzenveld Bewonersoverleg over de genomen
beslissingen. Wij ondersteunen deze werkgroep financiën bij het
uitvoeren van hun taak.

GEUZENVELD
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4. Er wordt elk #MijnGeuzenveld Bewonersoverleg gesproken over
onderwerpen en thema’s die leven in de buurt. Er wordt minimaal
één thema bepaald waar het aankomende kwartaal aandacht aan
wordt besteed en waar de focus op wordt gelegd in de wijk. Er
wordt een thema werkgroep gevormd om met het gekozen
onderwerp aan de slag te gaan. Een thema werkgroep kan onder
andere:

i. De wijk stimuleren om bewonersinitiatieven in te dien op het
gebied van het gekozen thema.

ii. Zelf bewonersinitiatieven organiseren om het thema aan te
pakken in de wijk.

iii. Met professionals in gesprek over het gekozen thema.

iv. Bewonersoverleg organiseren over het gekozen thema.

v. Wijksafari’s organiseren over het gekozen thema, waar zowel
professionals als buurtbewoners aan mee kunnen doen, zodat
zij elkaar ook leren kennen.

vi. In gesprek gaan met de stadsdeelcommissie om verbinding te
leggen met de lokale politiek.

Wij ondersteunen de verschillende themawerkgroepen bij het
uitvoeren van hun taken.

WIJ ORGANISEREN ZEGGENSCHAP – BUURTKRANT DE GASET

De GaSet is de buurtkrant van, voor en door bewoners van
Geuzenveld en Slotermeer en wordt in een oplage van 20.000
exemplaren huis aan huis verspreid. De krant verschijnt vier keer per
jaar. De redactie bestaat uit 12 enthousiaste bewoners en twee
columnisten uit de buurt. Daarnaast is er een speciale redactie voor
de GaSet Junior voor de jeugdige buurtbewoners. Deze redactie
bestaat uit drie studenten van Vooruit en een bewoner die de strip
maakt.

Wij ondersteunen de redactie bij hun redactievergaderingen, het
logistieke proces van eerste redactievergadering tot verspreiding en
hebben aandacht voor de waardering van hun vrijwillige inzet.
Daarnaast dragen wij zorg voor de financiële afhandeling van de
kosten en leveren elke editie een artikel aan over ons werk in
Geuzenveld en Slotermeer.

GEUZENVELD
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WIJ STIMULEREN & FACILITEREN – ONTMOETINGEN

In ons werk staat ontmoeting centraal. Alle activiteiten die in het
PlusPunt plaatsvinden, alle bewonersinitiatieven die worden
ingediend en alle bedrijvigheid elders in de wijk draagt bij aan
(laagdrempelige) ontmoeting. Hierin speelt het opbouwwerk een
(vaak onzichtbare) verbindende rol. Het is zaak dat dat niet wordt
onderschat, wij brengen bewoners met elkaar in contact, met andere
professionals en brengen professionals met professionals in contact.
Dit alles om de wensen en behoeften van bewoners op de best
mogelijke wijze in de wijken te beleggen.

Naast het feit dat het onze core business is, plegen we ook extra inzet
op dit thema door ons werk in 5 Coffee Connect en de Urban Bistro.
Dat zal in deze alinea wat verder worden uitgewerkt.

5 Coffee Connect
Aan de Willinklaan is sinds 2018 een AZC gesitueerd. Wij zorgen er
samen met Combiwel voor dat zoveel mogelijk bewoners van het AZC
en statushouders in de omgeving in contact worden gebracht met de
Basisvoorzieningen in de omliggende wijken. Daarnaast stellen wij ons
ten doel de bewoners van omliggende wijken zoveel mogelijk in de
gelegenheid te stellen kennis te maken met hun nieuwe buurtgenoten
en met elkaar activiteiten te ondernemen of daaraan deel te nemen.
Dat doen we door de inzet van ons Opbouwwerk en door het
exploiteren van het aan het AZC grenzende café 5 Coffee Connect. Dit
laatste doen we samen met Refugee Company. Vrijwilligers uit het
AZC en uit de omliggende wijken runnen het café en gezamenlijk
programmeren we de activiteiten die daar plaatsvinden. Om dit
gedragen te kunnen doen hebben we het Programma Team in het
leven geroepen. Dit Programma Team bestaat uit bewoners van het
AZC en buurtbewoners. Samen keuren zij voorstellen voor activiteiten
goed of af en verdelen zij het activiteitenbudget. Daarnaast draagt ons
Opbouwwerk ertoe bij dat bewoners van het AZC de weg weten te
vinden naar het Pluspunt en andere voorzieningen in de wijk,
waardoor zij deelnemen aan activiteiten en/of zelf activiteiten
organiseren. Door de komst van het corona-virus is ons werk in het
AZC ook veranderd. We kunnen niet langer voornamelijk inzetten op
het creëren van ontmoeting. We zullen nieuwe innovatieve manieren
moeten vinden om bewoners van het AZC te activeren en in contact
te laten komen met buurtbewoners.

Urban Bistro, voedt het gesprek dat smaakt naar meer
In 2020 is de Urban Bistro in het Pluspunt doorontwikkeld. Met het
team van vrijwilligers is hard gewerkt aan het restylen van de
ontmoetingsruimte om het een ruimte te laten worden waar iedereen
zich thuis voelt. Eigenaarschap is bij de betrokken vrijwilligers op elke
manier te voelen. Zij zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van
de werkwijze die past bij Geuzenveld en aansluit bij wat volgens hen
(ook bewoners van Geuzenveld) bij de wijk past. Corona heeft wel wat
roet in het eten gegooid. Dat betekende dat de gesprekken met het
team vooral gingen over wat we kunnen doen binnen de
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mogelijkheden die deze tijd met zich meebrengt en er (op gepaste
afstand) kunnen zijn voor alle bewoners die de Urban Bistro willen
bezoeken.
De energie van het fijne team van vrijwilligers heeft gezorgd voor een
ruimte die nu zo ingericht is dat deze corona-proof is. Er is een start
gemaakt met coffee2go en de ruimte wordt gebruikt voor besloten
groepsactiviteiten waarbij rekening is gehouden met de
coronamaatregelen. Richting het nieuwe jaar ontwikkelen wij deze
ervaringen door en passen het gebruik van de ruimte en
programmering aan de geldende RIVM adviezen en maatregelen.
Er zal een kleine menukaart gehanteerd worden die passend is bij de
programmering van activiteiten. Dat kan dus een maaltijdsoep zijn,
maar ook bijvoorbeeld gezonde kleine snacks of fruitshakes.
Bewonersgroepen die gebruik maken van een ruimte kunnen gebruik
maken van de ontmoetingsruimte om even na te praten of te
pauzeren. Ook zal de ontmoetingsruimtes worden ingezet voor de
ontvangst van bezoekers van spreekuren.
We gaan op elke locatie op vaste momenten in de week
ontmoetingsactiviteiten organiseren onder begeleiding van
medewerkers en vrijwilligers van Eigenwijks. Dat kunnen thematische
activiteiten zijn, maar ook gewoon koffiemomenten met bewoners
die even de deur uit willen. Natuurlijk wordt bij al deze activiteiten
rekening gehouden met de RIVM adviezen, die dan gelden.
De Urban Bistro is ook de plek waar het opbouwwerk veel te vinden
is. Het is een plek waar veel informatie, behoeften, wensen, ideeën,
opvattingen worden uitgewisseld. Gesprekken tussen buurtbewoners
en anderen waar het opbouwwerk graag bij aansluit of initieert.

WIJ STIMULEREN en FACILITEREN – BEWONERSINITIATIEVEN

Het Opbouwwerk heeft vele instrumenten om ervoor te zorgen dat
hetgeen bewoners beweegt gefaciliteerd, gestimuleerd en uitgevoerd
wordt. Naast ons mooie pand, alle fijne samenwerkingspartners,
bestaande overlegstructuren, andere (sociale) accommodaties en
professionele organisaties hebben we voor bewoners ook nog een
stukje budget beschikbaar.

Iedereen die zich op vrijwillige basis wil inzetten voor zijn/haar wijk,
moet daar geen kosten aan hebben. Bewoners die iets voor hun buurt
willen betekenen krijgen passende ondersteuning in het aanvragen
van activiteitenbudget via de regeling Bewonersinitiatieven. Bewoners
kunnen vijf dagen per week terecht bij het opbouwwerk voor het
bespreken en uitwerken van een plan en uiteindelijk voor het
indienen van een aanvraag voor een budget. Laagdrempeligheid staat
voorop bij het behandelen van de aanvragen en ‘ja’ is het
uitgangspunt, ook bewoners met een nog niet concreet idee de tijd en
aandacht om gezamenlijk het idee verder uit te werken en uiteindelijk
tot uitvoer te kunnen brengen.
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Het opbouwwerk toetst aan de criteria van de Regiegroep, adviseert
de betreffende bewoner(s) (ook over het betrekken van andere
groepen en/of professionele partijen) en helpt indien nodig bij het
opstellen van een begroting en het invullen van het formulier. Ze
verzorgen ook de financiële ondersteuning aan bewoners. Bewoners
leren en groeien van aanspraak doen op het wijkbudget. Alle
elementen, van het verzamelen van een handtekening tot het maken
van een flyer en het tellen van de bonnetjes, vragen bepaalde
vaardigheden. Bewoners zullen ten alle tijden gestimuleerd worden
zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook is bekend dat dit het
zelfvertrouwen van aanvragers vergroot, wat het doorstromen naar
(betaald) werk bevordert.

De bewonersinitiatieven worden ingevoerd in een database, zodat ten
alle tijden informatie beschikbaar is en de regiegroep zicht heeft op
hetgeen is ingediend en toegekend. Daarnaast zijn bewoners op de
hoogte van de mogelijkheid van het indienen van een initiatief door
middel van PR op de website van Eigenwijks, GaSet, Facebook,
Westerpost en schermen in het PlusPunt.

Ten slotte is het opbouwwerk doorlopend bezig om de groei en
ontwikkeling van lopende initiatieven in de gaten te houden, en ze
eventueel te laten doorstromen naar een eigen, zelfstandigere
locatie/groep.

Er worden zo’n 100 bewonersinitiatieven per jaar ingediend in
Geuzenveld, op diverse thema’s en met verscheidene doelen. Deze
vinden zowel in het PlusPunt als elders in de wijk plaats. We hebben
educatieve activiteiten, creatieve activiteiten, sportieve activiteiten,
activiteiten in het kader van ontmoeting en initiatieven in de
openbare ruimte. De Regiegroep houdt in de gaten dat het een
afspiegeling is van hetgeen in de wijk leeft.

Anderhalve-meter-bankje bij het Rommeplantsoen in Geuzenveld.
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ACCOMMODATIE HET PLUSPUNT - BESCHRIJVING

De sociale accommodatie het Pluspunt is beschikbaar voor bewoners
van Geuzenveld. Deze accommodatie is gelegen aan de Albardakade
5-7 met een voor ons totaal bruikbaar vloeroppervlak van 666 m2.
Het stadsdeel is eigenaar van het gehele pand. Naast Eigenwijks zijn in
het gebouw gevestigd: Oba, OKT/GGD, Impuls Kinderopvang en Speel-
otheek. Het Pluspunt is voor publiek beschikbaar op maandag tot en
met vrijdag van 9:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17.00
uur. Er zijn 10 verschillende ruimtes: een sportzaal, een spreekkamer,
een creatieve ruimte, een computerruimte en een
ontmoetingsruimte. Daarnaast hebben we nog drie reguliere
activiteitenruimtes. Van al deze ruimtes wordt de hele dag veelvuldig
gebruik gemaakt door de bewoners en diverse organisaties. Ook zijn
er twee kantoren waar de opbouwwerkers, operationeel coördinator
en de teamleider gebruik van maken. Wij geven in en vanuit het
Pluspunt uitvoering aan onze werkzaamheden ten behoeve van de
Sociale Basis in Geuzenveld (Opbouwwerk en Sociale
Accommodaties). Vanuit onze locatie geven de opbouwwerkers
uitvoering aan het onderdeel Opbouwwerk Geuzenveld en het team
Balie en Beheer verzorgt de Gastvrijheid. Door de corona is het
Pluspunt helaas 3 maanden gesloten geweest voor de activiteiten van
Eigenwijks. In juni is weer begonnen met een langzame start van de
activiteiten en na de zomer hebben we dit doorgezet. Veel activiteiten
vinden weer plaats in het pluspunt maar wel met in acht neming van
de corona regels. Afhankelijk hoe dit corona-tijdperk zich ontwikkeld,
gaan wij door met het bieden van maatwerk voor bewoners die
activiteiten in het Pluspunt willen organiseren met de dan geldende
RIVM adviezen.

GASTVRIJHEID

De gastvrijheid in het Pluspunt wordt primair verzorgd door een
Operationeel Coördinator, drie medewerkers Balie en Beheer en een
team van tien vrijwilligers op contractbasis. Zij geven uitvoering aan
onze rol zoals beschreven in het hoofdstuk Gastvrijheid in onze
accommodaties, ten behoeve van alle activiteitenruimtes,
spreekkamers, de ontmoetingsruimte en de centrale ontvangstbalie
op de begane grond. Omdat het Pluspunt een gebouw is waar
bezoekers komen voor verschillende organisaties, is het van belang
dat de gastvrijheid meteen bij binnenkomst goed is gewaarborgd. De
kennis van wat er allemaal in huis gebeurt, moet bij de centrale balie
beschikbaar zijn. Iedereen moet zich welkom en op zijn of haar gemak
voelen. Onze medewerkers zijn daarin gespecialiseerd en verzorgen
dan ook de gastvrijheid aan de centrale ontvangstbalie voor alle
partners in het gebouw. Zij stellen zich actief op de hoogte van de
dienstverlening van onze collega organisaties in het Pluspunt, zodat zij
over de benodigde informatie beschikken. Met de toename van het
aantal bezoekers met gedragsproblematiek wordt er steeds meer van
onze medewerkers verlangd als het gaat om het waarborgen van de
(sociale) veiligheid.

GASTVRIJHEID
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Gastvrijheid:

Mavis Asruf
John Bakhuis
Loes Bartelings
Salima Benlarbi

en een team van 10 
vrijwilligers
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Specifieke trainingen op dat gebied zijn daarbij behulpzaam. In de
coronatijd is onze gastvrijheid op de proef gesteld. We hebben
geprobeerd onder deze omstandigheden zo goed mogelijk voor
iedereen klaar te staan en te zorgen dat iedereen zich prettig en veilig
voelde. Door middel van extra maatregelen, extra schoonmaak, extra
aandacht en het houden aan de corona regels hebben we toch
gezorgd voor een fijne plek waar de bewoners welkom waren voor
een luisterend oor en in een later stadium diverse activiteiten. De
ontmoetingsruimte is bij het schrijven van dit plan nog gesloten voor
inloop maar door het weer inzetten van alle vrijwilligers hebben we
nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de bewoners te benaderen o.a.
door coffee to go. Verder maken we op afspraak gebruik van deze
ruimte zodat er weer een leuke gezelligheid in huis ontstaat. Onze
gastvrijheid blijven wij op een zodanige manier organiseren dat wij
contact blijven houden met de bewoners die het pand al kennen en
tegelijkertijd ook nieuwe bezoekers een plekje geven waar zij graag
komen om anderen te ontmoeten.

INHOUDELIJKE PROGRAMMERING

De ruimtes in het Pluspunt worden beschikbaar gesteld voor
bewoners die iets willen organiseren voor de wijk. Tot op zekere
hoogte zijn de ruimtes beschikbaar voor professionals. Daarbij wordt
rekening gehouden met relevantie (het moet wel leven in Geuzenveld)
en de balans tussen bewoners en professionals. Het Opbouwwerk
verkent mogelijkheden met andere accommodaties in de wijk om de
ruimtebieding in de wijk optimaal te benutten, mocht het Pluspunt
geen geschikte ruimte meer vrij hebben. Er wordt samen met de
operationeel coördinator continue gekeken naar de balans tussen het
gebruik van de ruimtes door bewonersgroepen en formele of
informele organisaties die activiteiten voor bewoners organiseren.
Wanneer bewonersinitiatieven en reserveringsverzoeken worden
ingediend, wordt dit altijd tegen het huidige aanbod gehouden. Zo
wordt de diversiteit in activiteiten gewaarborgd. Doelgroepen die we
niet bereiken worden actief opgezocht om het gesprek mee aan te
gaan over wat er in het Pluspunt ontbreekt. De programmering in het
Pluspunt komt elke maand tot stand. Zo houden wij de mogelijkheid
om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de diversiteit van
activiteiten en deelnemers. Het aanbod van wekelijkse en
maandelijkse activiteiten is divers en in balans. Activiteiten worden
georganiseerd door en voor jong en oud en zijn te vinden in het
programmaboekje en op onze website. In de zomer van 2020 hebben
wij een nieuwe programmeringsbord opgehangen in de centrale hal
waarop elke dag gekeken kan worden wat het programma is van die
dag. Elke week wordt dit bord bijgehouden.
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TECHNISCH BEHEER

Wij zorgen ervoor dat de accommodatie schoon, heel en veilig is. Dat
is voor een groot en complex gebouw als het Pluspunt geen
gemakkelijke opgave. Schoon:
• Dagelijkse schoonmaak van de ruimtes door BFlex
• Keukenregels zijn door en voor de kookgroepen opgesteld

Veilig:
• De faciliteiten als een kopieermachine, computers, Wifi moeten
goed werkend zijn en uitnodigend voor bezoekers
• Zorgen dat de bezoekers zich thuis en veilig voelen
• Contact met wijkagent en inschakelen van politie bij nood
• Contact met Jongerenwerk van Dock en straatcoach bij overlast van
jongeren
• Ook in 2021 verwachten wij een toename van het aantal verwarde
mensen en mensen met psychische problemen in de buurt maar ook
als bezoekers. Wij zijn continue in gesprek met de juiste instanties die
ons daarbij met hun expertise kunnen bijstaan.
• Organiseren en Coördineren van de ontruimingsoefening samen
met alle gebruikers
• Elk half jaar organiseert de operationeel coördinator een gebruikers
overleg met de andere gebruikers van het pand
• Zorgen voor het juiste aantal BHV’ers

Heel:

• Het signaleren en doorgeven van gebreken aan Gemeentelijk
Vastgoed als eigenaar/verhuurder.

Op verzoek van het stadsdeel verzorgen wij het innen en verrekenen
van de servicekosten voor alle huurders in het Pluspunt en regelen wij
de dagelijkse onderhoudszaken in het gebouw. Er is flink geïnvesteerd
in het opknappen van het interieur. Dit blijven wij in 2021 ook doen.
Ook de buurtontmoetingsruimte heeft een flinke opknapbeurt
gekregen. In de corona sluiting hebben we samen met de vrijwilligers
hard gewerkt om de ontmoetingsruimte te schilderen en te behangen
om een mooi thuis voor iedereen te creëren. In 2020 is in het kader
van duurzaamheid alle verlichting in het gebouw vervangen door LED-
verlichting. Verder in het jaar gaan we kijken wat we nog meer kunnen
doen aan duurzame oplossingen in het gebouw. Dit in samenwerking
met het stadsdeel als eigenaar, zodat duurzaamheid in het pand ook
in 2021 wordt voortgezet.
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SAMENWERKINGSRELATIES

In Geuzenveld hebben wij specifieke samenwerkingsrelaties, die voor
ons werk en het werk van betreffende samenwerkingspartner van
toegevoegde waarde zijn, waaronder:

• !WOON: elkaar op de hoogte houden omtrent thema’s binnen
stedelijke vernieuwing, zoals ontwikkelbuurten, sloop- en
renovatieplannen en aardgasvrije wijken. Voor en achter de
voordeur op elkaar afstemmen.

• Basisscholen: waar we contact willen krijgen met ouders en hun
kinderen, zoeken we ‘t Koggeschip, de Pieter Jelles Troelstraschool,
de Timotheusschool en de Goeman Borgesiusschool met enige
regelmaat op. Ook andersom gebeurt het dat ouders graag iets
willen bezigen, en dat we in het kader van een bewonersinitiatief
afstemming bereiken.

• Buurtwerkkamer het Geuzennest: naast het regelmatig bezoeken
van deze accommodatie is het ook van belang dat we nauw met
elkaar blijven afstemmen. Bewoners die daar activiteiten uitvoeren
maken ook regelmatig gebruik van het budget voor
bewonersinitiatieven. Bovendien wordt er bij ruimtegebrek over en
weer een warme overdracht verzorgd.

• Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): door onze opdracht in
het AZC hebben we veel contact met het COA. Wij maken gebruik
van een ruimte in hun gebouw en we werken met dezelfde mensen
waar zij vanuit hun taak verantwoordelijk voor zijn. Regelmatig is er
dus overleg. Dit kan gaan over praktische zaken in het kader van
ruimte gebruik, maar ook inhoudelijk overleggen we geregeld.

• Combiwel: Onze opdracht in het AZC doen we samen met
Combiwel. Het werkgebied van Combiwel en het werkgebied van
Eigenwijks ontmoeten elkaar in het AZC. Daarom is er een
intensieve en succesvolle samenwerking tussen medewerkers van
Combiwel in Osdorp en onze medewerkers in Geuzenveld.

• Cordaan: Met hun rol in De Plint aan de Cornelis Outshoornstraat,
en verscheidene bewoners die daar bewonersinitiatieven
uitvoeren, hebben we regelmatig afstemming over en weer. Ook in
het kader van de Wijkzorgtafel en project Mantelzorg spreken we
elkaar, wisselen we uit en versterken we waar mogelijk.

• De Brug: met zelforganisatie de Brug is er sprake van uitwisseling
op thema’s zoals mantelzorg en gezondheid. We houden elkaar op
de hoogte van het aanbod in beide locaties en we verwijzen actief
naar elkaar door voor spreekuren en activiteiten.

• De Groene Stad: met hun intrek in de wijk zorgen we vooral voor
informatieve afstemming: we weten wat ze aan het doen zijn zodat
we bewoners erop kunnen attenderen.

• De Vrolijkheid: we werken regelmatig samen bij het organiseren
van kinderactiviteiten in het AZC. Zij maken gebruik van onze
ruimte in het AZC.
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• DOCK: het verbinden van de jongere doelgroep met andere
doelgroepen in de wijk. Een concreet voorbeeld hiervan is de
Jaarmarkt, waar jongeren een deel van het podiumprogramma
bekleden, een kraam bemannen en helpen met afval prikken.

• ESAN: richten zich op de doelgroep ouderen. Wij werken met hen
samen bij bijvoorbeeld de organisatie van de Scootmobielclub
vanuit het Pluspunt en op thema’s zoals mantelzorg en de
waterbalie.

• Fruittuinen van West: dienen vooral als locatie voor
bewonersinitiatieven. Vanwege de bijzondere aard van de locatie
wordt daar heel bewust naar doorverwezen. De locatie draagt bij
aan bewustwording op het gebied van duurzaamheid en de
openbare ruimte.

• Gebiedsteam Geuzenveld-Slotermeer: hiermee hebben we een
vaste overlegstructuur. Ook het lokale Opbouwwerk en de
Gebiedsmakelaars spreken elkaar minimaal eens in de maand. De
Gebiedsmakelaars sluiten aan bij de regiegroep en de werkgroep
voor het democratiseringsproces. Andersom sluit het Opbouwwerk
aan bij het Wijkpraktijkteam-overleg, sluiten we aan bij de WPT-
bus en lopen we mee bij wijkschouwen. Ten slotte zijn we een
nauwe samenwerking gestart in het kader van de Buurtbudgetten.

• GGZ ingeest: met een kookactiviteit in huis die uitsluitend deze
doelgroep bedient is het belangrijk om korte lijntjes te houden.
Ook anderszins komen er vaak kwetsbare bewoners binnen waar
wij de expertise niet voor hebben. Dan is het fijn om een warme
overdracht te kunnen verzorgen.

• Hippe Heks: we werken samen op thema’s zoals mantelzorg, taal
en digitale vaardigheden en verwijzen actief naar elkaar door.

• HvA BOOT: in het najaar van 2020 hebben zij hun intrede genomen
in de ObA in het PlusPunt. Door de constante aanwezigheid van
studenten in huis kunnen we interessante samenwerkingen
aangaan. Ze geven een financieel spreekuur in het PlusPunt, geven
schoolwerkondersteuning en we werken samen bij bijvoorbeeld
landelijke opschoondagen en de Buitenspeeldag.

• IMD: het is voor het Opbouwwerk belangrijk om op de hoogte te
blijven van de activiteiten van IMD. Ze zitten weliswaar net over de
grens, maar bewoners zien die scheiding zelf niet. Bovendien
opereert IMD ook in Geuzenveld en woont de oprichter hier. Voor
alles wat met jongeren van doen heeft stemmen we af.

• Impuls: Impuls heeft net als Eigenwijks een opdracht in het AZC. In
het kader van kinderactiviteiten voornamelijk in de zomervakantie
werken wij geregeld samen. Ook vanuit hun locatie in het Pluspunt
houden we nauw contact.
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• Kümbet: vanuit bewonersinitiatieven hebben we veel contact met
Kümbet als organisator van bijvoorbeeld een iftar of
dorpshuiskamer. Kümbet is een organisatie met een grote Turkse
achterban. In die hoedanigheid wisselen we graag informatie uit.
Een afgevaardigde van Kümbet is lid van de regiegroep en we
hebben een samenwerking op het gebied van mantelzorgers.

• Laat het van Twee Kanten Komen: naast hun betrokkenheid bij
dialogen in de buurt en het bieden van ruimte, ondersteunen we
bij het professionaliseren van deze zelforganisatie. Dit doen we
door middel van bijvoorbeeld het helpen bij een nieuwe website.

• Marhaba: de Marokkaanse achterban is vertegenwoordigd in
zelforganisatie Marhaba. Wij ondersteunen hun bewoners-
initiatieven, zoals computerles en sporten in eigen taal. Wij hebben
contact over thema’s, zoals mantelzorg, en werken actief samen in
het opzetten van bijeenkomsten en debatten in het Pluspunt.
Daarnaast ondersteunen we ze om te voldoen aan de wensen en
behoeften van hun achterban. Ook helpen we ze bij zaken die ze
zelfstandig nog lastig vinden, zoals het aanvragen van subsidie en
het zoeken naar een eigen ruimte.

• Markant: in het kader van mantelzorgers in Geuzenveld hebben we
intensief contact met Markant. Ze geven voorlichtingen in de
Huizen van de Wijk, verwijzen door naar de juiste regeling of
consulent en zijn een belangrijke sparringspartner op dit thema.

• Moedernetwerk: het Moedernetwerk bedient moeders van
kinderen met een beperking. Een aantal van deze moeders woont
in Geuzenveld. Ze maken gebruik van onze accommodatie voor
trainingen, we ondersteunen ze bij het maken van een flyer of het
doen van een subsidie-aanvraag en verwijzen ze door naar andere
belangrijke plekken in de wijk. Andersom hebben ze wel eens een
video opgenomen voor Nieuw-West TV.

• ObA: we laten diverse groepen in het PlusPunt kennismaken met
de mogelijkheden van de bibliotheek, en verwijzen door waar
gewenst. Ook maken we gebruik van elkaars ruimtes en hebben we
een inhoudelijke samenwerking bij grotere evenementen zoals de
Jaarmarkt, Sinterklaas en de Internationale Vrouwendag.

• Operatie Periscoop: met deze onderzoekspartij wisselen we eens
in de zoveel tijd informatie uit.

• Philadelphia: Wij ondersteunen bewonersgroepen die actief zijn in
de Plint en we houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in
de wijk en elkaars activiteiten. Het opbouwwerk sluit aan bij hun
wijkronde met het 1,5-meter-bankje.

• Pleinkamer: we houden elkaar op de hoogte van de activiteiten die
op beide plekken plaatsvinden. Omdat hun achterban kunstenaars
uit de wijk betreft, kunnen zij ook aanspraak doen op het budget
voor bewonersinitiatieven. Dit gebeurt sporadisch. Bovendien
verwijzen wij bewoners die een interesse hebben voor kunst
regelmatig door naar hun mooie locatie.
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• Politie: het Opbouwwerk weet ten alle tijden welke wijkagenten er
in Geuzenveld werken. De lijntjes zijn kort zodat er snel gehandeld
kan worden als er iets (vervelends) gebeurt. Ook is het belangrijk
om van beide kanten informatie uit te wisselen en bewoners naar
de wijkagenten te kunnen overdragen. Bij het democratiserings-
proces, het wijkpraktijkteam en grote evenementen zoeken we ook
zeer nauw de samenwerking op.

• Refugee Company: De exploitatie van de koffiebar in het AZC doen
we samen met Refugee Company. Net als met Combiwel is er dus
een intensieve samenwerking in het kader van onze opdracht in het
AZC. Naast de samenwerking tussen betaalde krachten werken ook
vrijwilligers van beide organisaties dagelijks samen in het AZC.

• SAMA: Wij stimuleren bewonersbetrokkenheid bij het verfraaien
van de openbare ruimte middels muurschilderingen en we denken
met hen mee indien ze dat zelf ook passend vinden. We bieden
ruimte voor ontwerpsessies met bewoners.

• Sezo: door de grote behoefte aan financiële en maatschappelijke
ondersteuning in deze wijk is het van belang voor ons om goed op
de hoogte te zijn van de spreekuren van Sezo. Hier verwijzen we
namelijk met zeer grote regelmaat bewoners naar door. Ook op het
gebied van mantelzorg en andere hulpvragen hebben we met Sezo
contact.

• Sport op maat: wij zijn op de hoogte van hun (sport)activiteiten en
bieden ruimte waar gewenst. Ook wisselen we uit over hetgeen
onder beider achterban leeft.

• Sportpark de Eendracht: wij zorgen dat we goed weten wat er op
het sportpark afspeelt. Af en toe organiseren bewoners daar
activiteiten, of verwijzen we over en weer door bij ruimtegebrek.

• Startpunt: middels deelname aan het WPT-overleg blijven we van
beide kanten op de hoogte van wat er speelt en leeft. Als er een
participatiemarkt van het Startpunt wordt georganiseerd, sluiten
we aan waar gepast. Wij hebben vrijwilligersplekken te vergeven en
kunnen andersom ook doorwijzen bij behoefte aan werk.

• Studiezalen: maken gebruik van onze ruimtes voor
huiswerkbegeleiding. Daarnaast werken wij samen om ouders te
stimuleren tot betrokkenheid bij Studiezalen.

• Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA): In Geuzenveld werken we
op verschillende manieren samen met de VCA. Wanneer wij
vrijwilligers zoeken maken we gebruik van de diensten van de VCA.
In het AZC maken zij gebruik van onze ruimte en faciliteiten voor
het houden van een wekelijks spreekuur.

• Volksbond Streetcornerwork: in het kader van hun buurtwerk
rondom jongeren(overlast) zijn de lijntjes kort. We wisselen
informatie uit en organiseren sporadisch samen iets voor beider
achterban.
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• VoorUit: samenwerking op het gebied van bewonersinitiatieven,
werving en financiering. Ze bekleden één stoel binnen de
regiegroep.

• Vrouw en Vaart: we zorgen dat we op de hoogte blijven van het
aanbod van Vrouw en Vaart, en verwijzen door waar relevant.

• Wijkzorgnetwerk: wij zijn goed op de hoogte van wanneer het
wijkzorgnetwerk bijeen komt en sluiten aan wanneer we dat gepast
vinden.

• Woningbouwcorporaties: met hen wisselen we informatie uit over
bewonerssamenstelling in specifieke gebieden, gaan we samen de
wijk in en bekleden we een doorverwijsfunctie (dit gebeurt ook
andersom).

Deze lijst is uiteraard niet volledig. We werken natuurlijk ook nog
samen met alle andere partners in het PlusPunt (OKT, Speel-o-Theek)
en met alle partijen die bij ons in huis spreekuren organiseren
(Juridisch Spreekuur en het Sociaal Loket). We zoeken daarnaast actief
professionals op die zich bezighouden met thema’s zoals
duurzaamheid en groen, wonen, mantelzorg en eenzaamheid. We
vragen professionals aan te sluiten bij relevante projecten
(Mantelzorg, de Gezondheidsambassade) om op de hoogte te blijven
en geënthousiasmeerd te worden om bewoners leidend te laten zijn.
In eerste instantie zijn we de schakel tussen bewoner en
(buurt)professional, waarbij we organisaties soms vragen uit hun
comfortzone te treden. Zo houdt de bewoner de regie, maar wordt
hij/zij wel op weg geholpen in hun ontwikkeling.
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