VRAAG

Aanmeldingen voor een Quick Scan veiligheid in en om scholen door de kwaliteitsteams van NJI/Halt – Spirit, Noodwoningen voor mensen waar alles (alle hulp) voor is misgegaan – Impuls, Ondersteuning in contacten met organisaties van allochtonen ivm activiteiten op het gebied van leefbaarheid – Stadgenoot, Wij zoeken een
betere aansluiting met zorgleverancier, voor de specifieke jongerenproblematiek – Wonen en Werken in de Wijk, Veiligheid op straat (in winter) verlaten gebouw Ipabo ‘s avonds (22:00) van vrouwelijke deeltijd studenten – Ipabo, Ik zoek ondersteuning om jongeren te helpen hun eigen buurtonderneming (zoals strijkbedrijf/klussenbedrijf) verder te (laten) ontwikkelen. Gezocht: ondernemers die willen helpen – Nova Esprit College, Gezocht: betrokken bewoners – Rochdale, Ik zoek “nieuwe” mensen die mee willen denken in het verbeteren van de buurt – Stadsdeel Slotervaart, Ik ben op zoek naar leefbaarheidsinitiatieven die duurzaam zijn en niet in korte
tijd meer verdwijnen. Geen projectencarroussel – Far West, Periodieke netwerk + beslissings/alliantie bijeenkomst met alle stakeholders in de wijk – Beehive, Ik zoek plekken in de buurten van Geuzenveld- Slotermeer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten – Stichting Buurtbelangen, Gezocht: leer-werk plekken v.a. VMBO
leeftijd – Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, (potentiële startende) Ondernemers – Ondernemershuis, Permanente “bemensing” van onze Vliegbasis balie met gemotiveerde stagiaires (V)MBO – Beehive, Opdrachten voor meeting point in het kader van maatschappelijke stage – Calvijn met Junior college, Huurders professionele
opleidingskeuken – The Colour Kitchen, Werk voor jongeren (reguliere week in de wijk, stad, regio) – Wonen en Werken in de Wijk, Ik zoek een alliantie van: school, woningcorporatie, stadsdeel, ontwerp-opgave voor traject – Creative Urbans, Ik wil een cateringbedrijf beginnen en zoek advies/plek – Vlam.

AANBOD

BuurtEntree in verschillende buurten in West: ontmoetingsplaats voor bewoners – Stadgenoot, Sociale cohesie verhogen door jongeren uit de buurt in te zetten in het werk in de buurt. Bv. eerst graffiti spuiten op een muur, nu betaald om de muur te schilderen – Wonen en Werken in de Wijk, Leefbaarheidsacties doen wij bij
voorkeur samen met instellingen, verenigingen, bewoners, scholen, etc. wij zijn voor samenwerking – Rochedale, Huisvesting voor somatische en psychogeriatrische cliënten – Osiragroep, Wij ondersteunen een breed scala aan wijkbeheer activiteiten: meedenken, meedoen, ook financieel voor diverse doelgroepen – Rochedale,
Jongeren die structuur zoeken – Politie, Toezicht (gericht en professioneel) – Politie, Stabiele werkplek – Wonen en Werken in de Wijk , Jongeren die geholpen willen worden – Politie, Betrokken bewoners – Vlam, Netwerk in de wijk – Vlam, Gebruik van onze gymzaal – Ipabo, Ondersteuning actieve buurtbewoners – Impuls, Geld
en ondersteuning voor klimaataanpassing in het groen van het stadsdeel?, Plannen van de openbare ruimte en bebouwing – Far West, Wij bieden buurtbewoners een plek op mee te helpen, in ons bewonersrestaurant “Het Zonnetje” dat nu 1 x per maand kookt in het Nova Esprit College – Stichting Buurtbelangen, Inzicht in de
lokale beheerproblematiek – Far West, Afstemmingsoverleg Overtoomse Veld – Stadsdeel Slotervaart, Wijkposten met bemensing – Far West, Huis van buurtvoorzieningen – Osiragroep, MAP plaatsen – Zone 3, Buurthuizen van Impuls – Impuls, Gezamenlijk met projecten “eropaf” of AMW Madi een plan plus aanbod maken voor
leefbaarheid – Impuls, Ervaring in fondsenwerving – Impuls, Ploeg werken die samen met bewoners de straat schoonhouden – Impuls, Facilitair beheer van multifunctionele accommodaties uitgevoerd door professionals i.s.m. mensen uit de buurt – Zone 3, Mooi veilig buurtparkje (fietslessen) – Calvijn met Junior college,
Spelletjes (educatief) middagen aanbieden – Ipabo, Kinderopvang – Calvijn met Junior college, Ontmoetingsplekken in de buurt bv. ouderenhuiskamer Delflandplein, servicepunt Kolenkit – Far West, Netwerk van ondernemers, oa. Vliegbasis – Far West, Jongeren via edutainment – Vlam, Huis aan huis aanpak – stadsdeel
Slotervaart, 25 jongeren 16-18 jaar met basale kennis ogv P.V.E., straatinterviews, begeleiding en bewonersonderzoeken – Creative Urbans, Binnenkort: jongeren service punt in de Jan Tooropstraat – stadsdeel Slotervaart, Communicatie diensten (communicatieplan & -traject) door marketing & PR juniors (ex-deelnemers van 16-18
jaar) – Creative Urbans, Projecten ter verfraaiing openbare ruimte – Beehive, Herstelbemiddeling – Spirit, Sociale vaardigheidstrainingen jeugd – Spirit, Creatieve producten sites, films, foto’s, goede ideeën – Beehive, Intensieve aanpak overlastgevende jongeren – stadsdeel Slotervaart, Ontwerpen voor mooiere tunnels en andere
lelijke nare plekken – Beehive, Portiekplan laatste kans multiproblem gezinnen – Spirit, Kennis over jeugd en opvoeden – Spirit, Sportzorgprojecten – Spirit, Bieden van zorg door de jongeren als individuele te zien. Dus als werknemer van een onderneming. Daardoor krijgt de jongere verantwoordelijkheid (salaris) en vraagt de
werkgever verantwoordelijkheidsgevoel – Wonen en Werken in de Wijk, Duurzame onderneming die zonder subsidies samenwerkt met de markt, overheid en het onderwijs – Wonen en Werken in de Wijk, Organiseren van schoonmaakacties, bewonersbijeenkomsten over verschillende thema’s, bv veiligheid, en andere activiteiten
op het gebied van school, leefbaarheid en veiligheid – Stadgenoot, Wij faciliteren goede bewonersinitiatieven (financieel, ruimte, meedenken). Van klein tot groot – Stadgenoot, Verlichtingsplan tunnels en andere onveilige plekken – Beehive, Wij hebben netwerken om bewoners die nu nog niet in beeld zijn, in beeld te krijgen –
Stichting Buurtbelangen, Ouderenconciërges- Osiragroep, Thuiszorg voor ouderen – Osiragroep, Jongeren die hun buurt willen helpen – Calvijn met Junior college, Schooluitvallers – Calvijn met Junior college, Hele grote aula die vaak leeg staat (‘s avonds en weekends) – Calvijn met Junior college, Participatietechnieken speciaal
gericht op jongeren van 16-18 jaar – Creative Urbans, Vergaderplek Burgemeester Hogguerstraat 2, Nova College schoolgebouw (vergaderfaciliteiten)- Nova Esprit College, Betrekken jongeren bij hun buurt, Nova Esprit College kan die jongeren leveren- Nova Esprit College , Ruimte voor buurtwerkclub ivm continuïteit samenwerking maatschappelijke buurtonderneming – Nova Esprit College , Actieve allochtone vrouwen die iets willen in de buurt- Impuls, Beheerders/huis-of wijkmeesters voor schoon-heel-veilig begeleiding projecten – De Key, Meedenken over ontmoetingsplekken – De Key, Lezing positiviteit van diversiteit – Colour Kitchen, Contact
allochtone ondernemers voor partnerschap in vers aanbod – Colour Kitchen, Buurtgericht werken aan leefbaarheid- Zone 3, Ondernemers in de buurt bij wijk betrekken- Ondernemershuis, Geld voor goede ideeën om de wijk leefbaar te maken (700.000 euro in 2009!) – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, Expertise in buurtgericht
werken, het opzetten van duurzame projecten gericht op leefbaarheid en werkgelegenheid – Zone 3, Netwerk van ondernemers – Ondernemershuis, Training “etaleren” – Ondernemershuis, In het kader van stedelijke vernieuwing ondersteunen/begeleiden wij bewoners bij het vormen van bewonerscommissies – Stichting
Buurtbelangen, Schouwen en schoonmaakacties in de vernieuwingsbuurten – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, Wonen en werken in je wijk = binding met je wijk – Wonen Werken in de wijk&w, Maak gebruik van ons netwerk, kennis van de buurt en bewoners. Wij weten veel van de huurders – Rochedale, Wij hebben een
buurtkrant (de GaSet) die zit te springen om vrijwilligers – Stichting Buurtbelangen, Diverse wijkkantoren die ‘s avonds te gebruiken zijn – Rochedale, Een “De creativiteit komt naar je toe” mobiel om buurt te betrekken bij onze ondernemers – Beehive, Bewoners begeleiden bij het ontwikkelen van buurtinitiatieven- Stichting
Buurtbelangen, Tijdelijke woonruimte – Far West, Trainen van vrouwen die als gastvrouw kunnen optreden voor de corporatie – Stichting Buurtbelangen, Woningen in de tijdelijke verhuur – De Key, Conceptontwikkelaar – Colour Kitchen, Opdracht voor meeting point: woonwensen onderzoek in een buurt – Stadgenoot, Koppeling
ondernemers met vaklieden in de wijk – Beehive, Huisvesting voor jongeren: gunstig huurcontract in ruil voor inzet in de wijk door jongeren – Stadgenoot, Jongeren die uit school of werk zijn gevallen: ik kan Nova Esprit College IG traject (met DWI) daarvoor bieden – Nova Esprit College , W&J keuken voor catering en ondersteuning aanpak – Colour Kitchen, De wijk als klaslokaal/ leeromgeving – Far West, Professionals op horeca gebied – Colour Kitchen, Jongeren die dicht bij doelgroep staan laten vertellen over hun vak – Colour Kitchen, Opleidingskeuken – Colour Kitchen, School Maatschappelijk Werk – Spirit, Voorlichting aan leerlingen op gebied
van criminaliteit, groepsdruk, respect, vandalisme, etc – Spririt, Quickscan veiligheid in en om scholen – Spirit, Bouwplannen – Far West, Ministageplaatsen – Far West, Ambitieuze plannen voor community center – Far West, Het bieden van werk/leer trajecten voor jongeren – Wonen Werken in de wijk, Betrekken van scholieren
bij schoonmaakacties in de wijk – Rochdale, Bliksemstages – Rochdale, Betaalde opdrachten onderzoeksprojecten voor opleidingen (Academie van de stad) – Rochdale, Lesprogramma’s – Beehive, Leerlingen en docenten voor de ontwerpopgave – Nova Esprit College, Business improvement groups – Ondernemershuis, Oriëntatie
op ondernemerschap – Ondernemershuis, De ondernemers spelletjes kist – Ondernemershuis, Stageplekken – Beehive, Stageplekken – Zone 3, “Leren door doen” plekken toezicht en beveiliging – Zone 3, Het samenwerken met alle onderwijsinstellingen om drop-outs te voorkomen – Wonen Werken in de wijk, Scholing in
instructie – Ipabo, Leerwerkplekken – Wonen Werken in de wijk, Stageplekken – Politie, Beheer schoolgebeouwen multi-functioneel gebruik – De Key, Computercursussen voor moeders – Calvijn met junior College, Creatieve leerlingen die toneelspelen, schilderen, dansen willen leren – Calvijn met junior College, Jongeren
projecten – Vlam, Lessen over hoe overleef je de samenleving, Leerwerkplekken – Beehive, Participatiespel: “ontwerp je eigen schoolplein” voor bovenbouw basisonderwijs 10-12 jaar – Creative Urbans, Meedenken over nieuwe concepten voor schoolgebouwen (multifunctioneel gebruik, verbinden verschillende opleidingsniveaus) – Stadsgenoot, Koppeling tussen onderwijs en markt – Wonen Werken in de wijk, Begeleidingstrajecten naar werk en scholing – Vlam, Stageplekken – Far West, Onderzoek naar problematisch taalgebruik en hulp – Ipabo, Jongeren die computerles kunnen geven- Calvijn met junior College, Brede schoolcoördinator –
Wijkaanpak GS, Startend OKC- Wijkaanpak GS, Uitbreiding huiswerkbegeleiding – Wijkaanpak GS, Investeringen in goede gebouwen – Far West, Workshops jongeren gericht op creatief vak – Beehive, Lesprogramma Stedelijke vernieuwing: lespakket van 6 workshops in drie weken met expositie als eindresultaat- Creative
Urbans, Stageplekken – Beehive, Architectuur en vormgeving inpasbaar in onderwijs curriculum (profiel werkstuk) – Creative Urbans, Stageplekken – Stadsdeel Slotervaart, Taskforce “Nuggers” Nieuw West – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, West Werkt campagne over ondernemerschap – Stadsdeel Slotervaart, Jongeren in
alle soorten en maten – Spirit, Begeleiding jongeren op sociaal gebied vanuit de praktijk – Colour Kitchen, Ideeën voor jonge startende ondernemers – Colour Kitchen, Stageplekken voor jongeren, (ook!) vanaf 18 – Impuls, Stageplekken voor jongeren binnen Impuls – Impuls, Werkervaring in de zorg en opleiding aan allochtone
vrouwen – Impuls, Periodieke netwerkbijeenkomsten voor de wijk: (stakeholders). Ik kan iemand leveren voor participatie vanuit onderwijs – Nova Esprit College , Baliemedewerkers Huygens: als er een begeleider is dan kunnen wij leerlingen leveren – Nova Esprit College, Potentiële startende ondernemers: ik heb leerlingen die
met bedrijfjes bezig zijn – Nova Esprit College, Empowerende activiteiten in wijkweb – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, Leerwerkplekken in de zorg – Wonen Werken in de Wijk, Sollicitatietrainingen voor scholieren – Rochedale, Met andere stakeholders een website opzetten voor ondernemers (contacten leggen, elkaar
versterken) – Stadgenoot, Werken in een Buurt, Entree als gastvrouw/-heer – Stadgenoot, Wij bieden empowerment trajecten voor allochtone vrouwen zodat zij hun wensen kunnen verwoorden naar de portefeuillehouder – Stichting Buurtbelangen, Jongeren die dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn. “het bieden van een
baan & een opleiding”. Salaris is minimum loon + 10% – Wonen Werken in de wijk , Met speciale zorg naar een startkwalificatie naar de arbeidsmarkt- Wonen Werken in de wijk, Werk – Politie, Werk of stageplekken in onze eigen stadsdeelorganisatie – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, Stageplaatsen- De Key, Gemotiveerde
allochtone vrouwen die werk (-ervaring) zoeken – Vlam, Samenwerken met werkinitiatieven – De Key, Werk in het buurtbeheer – Stadsdeel Geuzeveld-Slotermeer, Cateringopdracht eindexpositie (Arcam, 2 juli) Creative Urbans, Jacob Geelbuurt – Creative Urbans, Coaching starters creatieve bedrijvigheid in de wijk – Beehive,
Werk voor buurtvoorlichters huis aan huis – Far West, Zorgaanbod voor sociaal emotionele problematiek en thuissituatie als het gaat om kinderen en jongeren – Spirit, Ruimtes om bedrijfje in te starten of te voeren – Beehive, Stageplekken administratie, beheer gebouw, e.d. groen – Ipabo, Administratief vakantiebaantje – Beehive, Budgetcursussen – Impuls, Schuldhulpverlening – Impuls, (Allochtone) vrouwen die een baan zoeken in zorg – Impuls, Trainingen (startende) ondernemers – Ondernemershuis, Flexibele contracten – Far West, Ruimte te huur en/of te koop – Far West, Samenwerking met Campus Nieuw West – Far West, Leerlingen die
graag stage lopen in een zorginstelling – Calvijn met Junior college, Creatieve denkkracht voor allerhande kwesties en vragen of problemen voor bedrijven – Beehive, Huisvesting voor startende ondernemers (kortlopende contracten, ingroeiregeling mbt huren) – Stadgenoot, Leer-werk trajecten in bouw en beheeractiviteiten –
Wonen en Werken in de wijk&w, Bedrijfsruimte met gunstige condities – Far West, Wij weten erg veel over onze huurders, maak daar -binnen wat toegelaten is- gebruik van – Rochedale, In de groepen die door ons worden begeleid zijn plekken voor sociale en maatschappelijke activering (Sap & Map) – Stichting Buurtbelangen,
Oplossing voor de wet “WIJ”die vanaf 1 juli 2009 ingaat! – Wonen en Werken in de wijk&w, Trainers/voorlichters op gebied van werk/scholing – Vlam, Samenwerking tussen: overheden, markt, onderwijs. Gezamenlijke uitdaging = gezamenlijke oplossing – Wonen en Werken in de wijk&w, Individuele begeleiding startende
ondernemers – Ondernemershuis, Bedrijven die hun “bedrijfsuitje” door buurtbewoners met talenten willen laten organiseren – Impuls, Acquisitie vaardigheden – Vlam, Ruimte voor projecten – Beehive, Uitgebreid netwerk ondernemers – Beehive, Netwerkbijeenkomsten – Ondernemershuis, Betaald werk mbt veiligheid en
nette schoolomgeving – Ipabo, Werkplek voor hulpverleners, administratief medewerkers, beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, etc. – Spirit, Vrouwen die kunnen koken – Vlam, Expertise op gebied van zorgvastgoed – Osiragroep, Uitvoeren van werken in de sloop, bouw, groenvoorziening, openbare ruimte en onderhoud. Zonder subsidies en marktconform – Wonen en Werken in de Wijk , Kennis van aanbestedingen – Berenschot, Opdrachten voor catering – Ipabo,
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Berenschot

ALLIANTIEFABRIEK NIEUW-WEST
ROLLUIKEN OPFLEUREN

BEDRIJVEN STAGE BEURS

MODE MADE IN NIEUW WEST

VENTILATIE INFORMATIE

Doel en resultaat:
Imago en uiterlijk van de wijk verbeteren door
etalageroute te maken en rolluiken op te fleuren

Doel en resultaat:
Stageplaatsen voor jongeren en netwerkvorming

Doel en Resultaat:
Mode als kernkwaliteit van het stadsdeel positioneren, markt opbouwen en partijen betrekken en
netwerk organiseren.

Doel en Resultaat:
Verbeteren informatievoorziening belang van
woning ventilatie

Partijen:
Beehive, Rochdale, Stichting Dock, Far West,
Stadgenoot

Partijen:
Far West, Stadgenoot, Koers Nieuw West,
Nova College, Beehive Antenne Festival

Partijen:
Stichting Dock,Vlam, Samore Fashion,
Far West, Stadsdeel Slotervaart

Partijen:
Lucas Andreas Ziekenhuis, Far West, Stadgenoot

TAALSTAGES

Doel en Resultaat:
Topsporters kunnen fungeren als rolmodel voor jongeren en sport promoten. Daarnaast hebben sportclubs
een belangrijke sociale functie waar door de topsporters de aandacht op kan worden gevestigd.
Partijen:
Stichting Dock en Spirit

Doel en resultaat:
Verbetering taalvaardigheid en oriëntatie op de
arbeidsmarkt.
Partijen:
Taalontwikkelcentrum, Scholen, Bedrijven,
Ondernemers uit de Buurt

Graag aanhaken: Topsporters, Scholen,Sportclubs

VERSTERKEN RELATIE GROTE
BEDRIJVEN EN NIEUW WEST

HUISVESTING VOOR ALLOCHTONE
DOELGROEPEN

ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE
ONDERNEMERS SAMEN BRENGEN

Doel en resultaat:
Ervoor zorgen dat Nieuw West kracht kan ontlenen aan grote, krachtige bedrijven die in Nieuw
West gevestigd zijn.

Doel en resultaat:
Afstemmen huisvesting financieringsproblematiek voor allochtone doelgroepen door het samen
oppakken en onder de aandacht brengen bij het
Stadsdeel en VWS.

Doel en resultaat:
Creatief concept uitdenken om allochtone en
autochtone ondernemers samen te brengen met
als doel het ontwikkelen van een hoogstaande
kwaliteits- versmarkt met een grote aantrekkingskracht.

Partijen:
Stadsdeel Slotervaart, Berenschot en andere
grote
ondernemingen in Nieuw West

VROUWEN ALS VOORLICHTER

HUISVESTING VOOR JONGEREN

BETROKKEN VROUWEN IN DE BUURT

Doel en resultaat:
Vrouwen trainen als gastvrouw om bewoners op
een goede manier voor te lichten over de renovatie en sloop van woningen.

Doel en resultaat:
Gunstig huurcontract voor jongeren in ruil voor
inzet in de wijk om hiermee de participatie en
zelfstandigheid van jongeren in de maatschappij
te stimuleren.

Doel en resultaat:
Het begeleiden van vrouwen die hun vraag nog
niet duidelijk hebben, zodat zij zelf in staat zijn
om buurtactiviteiten te ontwikkelen.

Partijen:
Stichting Buurtbelangen, Rochedale

Partijen:
Impuls, Spirit, Stadgenoot

Doel en Resultaat:
Jongeren betrekken bij herstructurering (in ontwerpfase) met als doel aansluiting te bevorderen.
Daarnaast heeft het een educatief doel (stageplekken). Herstructurering als leeromgeving.
Partijen:
Far West, Wonen en Werken in de Wijk,
Nova Esprit College, Creative Urbans, Stadsdeel,
Rochdale

Graag aanhaken: World Fashion Center, Pal West,
Activiteitencentrum Pluspunt, Styling academie

SPORT EN TOPSPORTERS
ALS ROLMODELLEN

FYSIEKE HERSTRUCTURERING
MET JONGEREN

Partijen:
Stichting Buurtbelangen, de Key, Stadgenoot

Partijen:
Osiragroep en Impuls

POSITIEF OFFENSIEF

DE MOOIE (OPENBARE) RUIMTE

Doel en Resultaat:
Imagoverbetering door beïnvloeding berichtgeving. Laten zien van mooie initiatieven en inzetten
van jongeren.

Doel en Resultaat:
Opfleuren van de wijk/ openbare ruimte door
betrekken van kunstenaars

Partijen:
Beehive, Far West
Graag aanhaken: Scholen, Kinderpersbureau’s,
Stadsdeel Slotervaart, Metro, Marokko Media

BALIEBEHEER BEEHIVE

DUURZAAM ALLIANTIE NETWERK

Doel en resultaat:
Permanente bezetting van de entreebalie door
scholieren van het Calvijn met Junior College,
waardoor scholieren een zinvolle stage hebben.

Doel en resultaat:
Een periodiek en duurzaam netwerk ten einde
de dialoog tussen de partners van de diverse
allianties levendig en inspirerend te houden.

Partijen:
Beehive, Calvijn met Junior College

Partijen:
Beehive en Far West
Graag aanhaken: Berenschot en
The Colour Kitchen

Partijen:
The Colour Kitchen en Far West

ONDERSTEUNEN VAN STARTENDE
ONDERNEMERS

ONTWIKKELEN VAN
VEILIGHEIDSCONCEPTEN

JONGEREN BETREKKEN BIJ
THEMA GEZONDE WIJK

COMPUTERLES VOOR ALLOCHTONE
VROUWEN EN OUDEREN

Doel en resultaat:
Potentiële ondernemers worden op weg geholpen
in het ondernemerschap.

Doel en resultaat:
Het vergroten van veiligheid (rondom gebouwen)
door het bespreken van verschillende ideeën
zoals een belsysteem.

Doel en resultaat:
Het betrekken van jongeren bij het thema
gezonde wijk.

Doel en resultaat:
Jongeren die computerles geven aan allochtone
vrouwen en ouderen en het daarmee stimuleren
van maatschappelijke betrokkenheid van beide
doelgroepen.

Partijen:
The Colour Kitchen, Ondernemershuis

Partijen:
Beehive, Ipabo

Partijen:
Creative Urbans, Far West,
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Graag aanhaken: Scholen

LEERWERKPLEKKEN BIJ ZONE 3
Doel en resultaat:
Jongeren kunnen plaatsen in de beveiliging en
toezicht gekoppeld aan zone 3 begeleiders en
werkers.
Partijen:
Spirit, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Zone 3,
Nova College

BUURTBEHEER EN
LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN

ONDERSTEUNEN VAN JONGE
STARTENDE ONDERNEMERS

Doel en resultaat:
Het stimuleren van buurtbeheer en leefbaarheidsinitiatieven door het opstarten van buurtbeheerprojecten en samenwerkingsverbanden met als
doel duurzame samenwerking op het gebied van
schoon, heel en veilig in Geuzenveld.

Doel en resultaat:
Het meedenken met en ondersteunen van jonge
startende ondernemers zodat zij beter voorbereid
en met de juiste structuur het ondernemerschap
zullen gaan uitdragen.

Partijen:
Far West, Zone 3, Wonen en Werken in de Wijk

Partijen:
The Colour Kitchen, Nova College,
Ondernemershuis

BETROKKENHEID VAN (ALLOCHTONE)
OUDERS IN DE BUURT

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
ONDER JONGEREN

Doel en resultaat:
Het gezamenlijk organiseren van ouderavonden
voor allochtone ouders om de betrokkenheid bij
thema’s in de buurt te vergroten en de organisaties in de buurt zoals scholen en corporaties.

Doel en resultaat:
Het stimuleren van de participatie, kennis en
techniek onder jongeren zodat zij een positieve
bijdrage gaan leveren aan de maatschappij, deze
serieus nemen en zich hiervoor verantwoordelijk
voelen.

Partijen:
Creative Urbans, Calvijn met Junior College,
de Key, Far West, Spirit
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Partijen:
Far West, Creative Urbans, Spirit, Nova College

VEILIGHEIDSTAXI
Doel en resultaat:
Benaderen van ondernemers die willen taxiën
rondom de Ipabo, om daarmee een gevoel van
veiligheid te creëren en tevens de werkgelegenheid te stimuleren.
Partijen:
Stadsdeel Slotervaart, Ipabo, Zone 3

ZORG- EN ONTMOETINGSPLEKKEN
IN DE BUURT
Doel en resultaat:
Plekken in de buurt creëren en ontdekken waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en voor zorg
terecht kunnen. Dit draagt tevens bij aan het
stimuleren van de levendigheid in de buurt.
Partijen:
Stadgenoot, Stichting Buurtbelangen, de Key,
Far West, Wijkaanpak Geuzenveld-Slotermeer

VERSTERKEN VAN HET MEETING POINT
Doel en resultaat:
Opdrachten voor het Meeting Point van Calvijn
met Junior College zodat jongeren zinvolle activiteiten in de buurt uitvoeren.
Partijen:
Stadsdeel Slotervaart, Calvijn met junior College,
Stadgenoot, Beehive

Berenschot

Partijen:
Creative Urbans, Vlam, Osiragroep, Calvijn met
Junior College

WERKERVARINGSPLEKKEN
VOOR JONGEREN
Doel en resultaat:
Opdrachten waarbij jongeren via WW in de wijk
marktconforme leer-werk trajecten en werkervaring kunnen krijgen.
Partijen:
Wonen en Werken in de Wijk, Far West,
Stadgenoot

SOCIALE ZORG VOOR JONGEREN

“NIEUWE MENSEN” BIJ HET STADSDEEL

STAGEPLAATSEN BIJ IMPULS

ZELFSTANDIGE CATERAARS

Doel en resultaat:
Het bieden van sociale zorg voor jongeren om
ze hiermee een stap verder te helpen in hun
ontwikkeling.

Doel en resultaat:
Het stadsdeel geeft voorlichtingsbijeenkomsten
aan de vrouwen van VLAM om zodoende nieuwe
mensen aan te trekken en de participatie onder
vrouwen te bevorderen.

Doel en resultaat:
Vrouwen van VLAM kunnen stage lopen bij
Impuls zodat zij werkervaring kunnen opdoen en
Impuls er extra handen bij heeft.

Doel en resultaat:
Het bijbrengen van kennis, advies en technieken
aan allochtone vrouwen die graag koken om zo
professioneel te kunnen beginnen als zelfstandig
cateraar.

Partijen:
Wonen en Werken in de Wijk, Spirit

Partijen:
Stadsdeel Slotervaart, VLAM

Partijen:
Impuls en VLAM

Op deze placemat vindt u het resultaat van de ‘Alliantiefabriek Nieuw West’. Een project dat door
Far West is geïnitieerd om nieuwe verbindingen en samenwerkingsrelaties te creëren in Amsterdam
Nieuw West. Op deze zijde zijn de allianties weergeven die uit de Alliantiefabriek zijn voortgekomen.
Op de andere zijde vindt u vraag en beschikbaar aanbod. Voor meer informatie over de Alliantiefabriek
kunt u contact opnemen met Bastiaan Staffhorst of Rosanne Stotijn van Berenschot. Tel: 070 3119352,
email: beehive@berenschot.com

Powered by

Partijen:
Stichting Dock, Scholen, Koers Nieuw West,
Sloterpact, Far West, Rochdale, Mattijs Arts.

Partijen:
The Colour Kitchen, VLAM, Ondernemershuis

TIJDELIJKE WOONRUIMTE
Doel en resultaat:
Het bieden van een snelle huisvestingsoplossing voor mensen in een crisissituatie, door het
beschikbaar stellen van tijdelijke woonruimte.
Partijen:
Far West, de Key, Impuls

