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1. Commoning is elkaar beter maken
• Nieuwe coöperatieve beweging:
markt, overheid en gemeenschap
kunnen elkaar beter maken
• De gemeenschap (de ‘commons’) is
nieuw in dit spel
• Commoning is delen van activiteiten
en opbrengst door actief met elkaar
bezig te zijn en elkaar te versterken

2. Commoning Slotervaart
• Commoning Slotervaart: buurtinitiatieven gaan samen aan de slag met
werk
• Samenwerking tussen acht organisaties die allen actief zijn in
Slotervaart
• Zij zijn op zoek naar een manier waarop zij, markt en overheid elkaar
beter kunnen maken
• Voorhoede vormt een coöperatief verband en gaat aan de slag door
activiteiten en opbrengsten te delen

3. Acht buurtinitiatieven
1. Ara Cora

5. Road of Hope

2. Stichting Home Empowerment

6. Stichting ADE Eritrea

3. Nisa for nisa

7. Stichting SamenWonen
SamenLeven

4. Huis van de Wijk De Buurtzaak

8. STOC (Stichting Turks
Onderwijs Centrum)

4. Overeenkomsten en overlap
• Overeenkomst tussen de maatschappelijke initiatieven: doelgroep
bestaat uit mensen die steun in de rug nodig hebben en verdienen
• Die steun krijgen deze mensen van initiatieven met uiteenlopende
activiteiten en daarin zit nog een belangrijke overeenkomst: alle
activiteiten helpen deze mensen om beter te kunnen participeren

5. Participatie
• Participatie kan door ontmoeting, vrijwilligerswerk, stages en betaald
werk
• De buurtinitiatieven helpen mensen om hieraan mee te doen. Zij
begeleiden mensen naar activiteiten en werk en houden contact zodat
ze geholpen worden om een baan te behouden
• Buurtinitiatieven hebben samen schat aan activiteiten, kennis,
ervaring en contacten om mensen te laten participeren
• Buurtinitiatieven hebben zelf bedrijven in catering en facilitaire
diensten, die coöperatief (snel) kunnen groeien

6. Betaald werk
• Buurtinitiatieven vormen een platform (coöperatie) dat mensen
begeleidt naar en in betaald werk, tijdelijk of vast
• Elk initiatief kan binnen het platform doen waarin het goed is, en de
andere initiatieven helpen beter te worden
• De organisaties versterken elkaar, verwijzen onderling en delen
activiteiten om elkaar te verbeteren
• Kern en doel van het platform is vorming van een coöperatie die
activiteiten, netwerk en opbrengsten deelt en namens deelnemers
praat met gemeente en bedrijven

7. Voorstel aan de gemeente
• De gemeente wil in 2020 450 mensen in Slotervaart aan het werk en
uit de uitkering helpen en contracteert de initiatieven;
• Het platform helpt 50 mensen hun talenten te ontdekken, hun
belemmeringen te overwinnen en een stap naar betaald werk te
maken in een veilige en vertrouwde omgeving;
• De buurtinitiatieven in het platform helpen deelnemers;
• De coöperatie deelt bedrijfsactiviteiten, locaties, leerwerkplekken en
partnernetwerk en verdeelt bijdrage van de gemeente.

8. Na 2020: aan de slag in Slotervaart
• Buurtinitiatieven in de coöperatie groeien naar elkaar toe, zodat
organisaties elkaar aanvullen en van elkaar leren
• Coöperatie werft door gezamenlijke acquisitie meer werk: van
catering en facilitaire dienstverlening naar installatietechniek
• Meer buurtinitiatieven sluiten aan bij de coöperatie
• Meer leden treden toe tot de coöperatie
• Meer mensen aan de slag in Slotervaart

