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Wat is De VerbroederIJ

De VerbroederIJ is een sociale onderneming. Wij gaan een
ontmoetingsplaats creëren in het Hamerkwartier in Amsterdam.
Noord. Een plek waar mensen uit de buurt kunnen ontspannen,
spelen, plezier maken, samenwerken en ondernemen. We gaan
de kavel aan het IJ inrichten met horecagelegenheid en we
maken er een groene haven met moes- en pluktuin van, waar
groenten en fruit verbouwd worden. De VerbroederIJ is de
droom van de 3 initiatiefnemers.
De VerbroederIJ is een samentrekking van verbroederen en het IJ
en heeft een link met boerderij.

Hoe het begon
In oktober 2017 zagen wij de kans om onze ideeën te
verwezenlijken op een fantastische plek in Amsterdam Noord aan
het IJ. Het stadsdeel Amsterdam Noord had een tender
uitgeschreven waarbij ze een maatschappelijk ondernemer
zochten om 4 jaar lang een kavel zo in te richten om
buurtbewoners uit de Vogelbuurt èn IJpleinbuurt meer te betrekken
bij de ontwikkelingen van het Hamerkwartier. Wij hebben onze
drie invalshoeken samengevoegd in een plan en met ons
gezamenlijke idee de tender over de Oostveerkavel gewonnen.
De kavel is een braakliggend stuk grond van 3000 m2 aan het IJ,
tot nu toe in gebruik als illegale parkeerplaats. In ons plan gaan
we samen met de buurt dit stuk grond een mooie nieuwe
bestemming geven.

Het Hamerkwartier is een van origine industriële wijk aan het IJ,
die in korte tijd verandert in een hippe, opkomende wijk met vele
creatieve bedrijven, horecagelegenheden en dure appartementen.
Ons initiatief heeft als doel de bewoners uit de laag
sociaaleconische wijken Vogelbuurt en IJpleinbuurt ook te laten
meeprofiteren van de ontwikkelen die er spelen in het
Hamerkwartier en ze een ontmoetingsplek te bieden in deze snel
veranderende omgeving.
Het plan van De VerbroederIJ sprak de jury erg aan. We hebben
de tender gewonnen en daarmee krijgen wij de kans om dit stuk
grond de komende jaren te ontwikkelen.
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De initiatiefnemers
Wendy Rats

"Een grote tuin voor de
buurt die we samen met de
buurt creëren, onderhouden
en waar we samen genieten
van verse groenten, fruit en
bloemen. Daar droom ik
van."

"Een buurtbedrijf om elkaar
te ontmoeten, te werken en
te feesten. Nu is de kans om
het te realiseren. Noord is
booming!"

Wouter Schild
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Tania Spaans

"Leuk al die hippe kroegen.
Maar er mist nog een leuke
horecaplek voor de hele
buurt!". Deze kans dit te
realiseren pak ik graag
aan."
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Als team brengen hebben wij jaren werkervaring mee.
Wendy heeft veel ervaring als projectmanager en
communicatieadviseur en is zakelijk en communicatief erg
sterk. Momenteel doet zij in deeltijd de biologische
landbouwschool, waardoor ze haar passie in de praktijk kan
brengen in de groene haven.
Wouter kent de sociale kaart van Amsterdam Noord als zijn eigen
broekzak, is een sterke netwerker en heeft als maatschappelijk
ondernemer eerder al een ongebruikt buurthuis/theater De
Rietwijker nieuw leven ingeblazen, waardoor deze weer zelfstandig
kan draaien met aansprekende programmering Hierbij heeft hij
ook gewerkt met mensen uit verschillende arbeidstrajecten en
stagiairs.
Tania is pedagoog en werkt al jaren als docent. Daarnaast werkt zij
ook altijd in de horeca, wat haar grote passie is. Ze heeft de
onuitputtelijke kracht om mensen te overtuigen en te verbinden. Een
coach die mensen in hun kracht kan zetten.
Bij elkaar zijn we een sterk team dat enorm gemotiveerd is dit
project te laten slagen.
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Wat gaan we doen?
Het zou fijn zijn als er meer contact is tussen de "nieuwe" en
"oude" Noorderlingen. De voormalige arbeiderswijken zijn nu in
trek bij jonge, hoogopgeleide en creatieve mensen, veelal stellen
en startende gezinnen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Het
Hamerkwartier en de Vogelbuurt zijn mooie voorbeelden van
zo'n wijk.
Er wordt meer naast elkaar dan met elkaar geleefd. De
VerbroederIJ wil de kloof dichten tussen de verschillende
bevolkingsgroepen in de buurt.
En dat doen we onder andere door de buurtbewoners een
actieve rol te laten spelen bij de opbouw van De VerbroederIJ. En
ook bij de exploitatie. Wij willen met vrijwilligers uit de
omliggende buurten werken in de tuinen en de horeca. En ook
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven om
te werken. En wij nodigen buurtbewoners uit om actief mee te
doen bij de programmering en organisatie. Zo wordt het een
echt buurtbedrijf. Maar kwaliteit en professionaliteit staat wel
voorop.
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Horeca & zaalverhuur
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4 pijlers
De VerbroederIJ is gebouwd op 4 pijlers

Horeca
Commerciële
verhuur

De groene haven
Programmering en
verhuur voor de buurt

Ons paviljoen is een eetcafé voor lunch, borrels en lekker en
betaalbaar eten en drinken.
Wij hebben voor lunch, borrel en diner een eenvoudige kaart met
lekkere en verse broodjes, verrassende snacks en ’s avonds willen wij
een wisselend dagmenu aanbieden. Wij hebben altijd een echt
betaalbare keuze op het menu, bijvoorbeeld een daghap voor 8,- euro,
maar ook een duurdere/luxere variant voor 12,- euro.
De keuken doen wij samen met partners. Tante Tosti is een van de
partners waarmee wij de intentie hebben samen te werken. Zij werken
nu al succesvol met vrijwilligers vanuit leeftijdsgroep 55+ en willen deze
groep onder leiding van ervaren koks en begeleiders ook bij De
VerbroederIJ de lunch en avondmaaltijden laten verzorgen. Maar voor
events kunnen wij ook catering inhuren of bijvoorbeeld foodtrucks bij
mooie zonnige dagen.
We richten ons vooral op buurtbewoners en omliggende bedrijven. Voor
buurtbewoners is het een plek waar ze kunnen lunchen, borrelen of een
hapje eten. Voor de werknemers van omliggende bedrijven bieden wij
een snelle, betaalbare lunch op een fijne plek. En een unieke locatie om
te gaan borrelen met je collega’s na werktijd. En het leuke is, ze worden
hierbij bediend door iemand uit de buurt.
In de avond en in de weekenden is de bar geopend. En in de
zomermaanden is het heerlijk vertoeven op ons grote terras waar je
lekker uit de wind zit met een drankje. Kinderen kunnen ongestoord
spelen in onze tuin en op het buitenpodium speelt regelmatig live
muziek.

lekker,
betaalbaar &
gastvrij
D e Ve r b r o e d e r I J

De helft van het paviljoen (ongeveer 90m2) en een groot deel
van het terrein kan voor commerciële doeleinden worden afgehuurd.
Wij richten ons hiervoor met name op bedrijven in Amsterdam die
willen vergaderen op een unieke locatie en bij een uniek sociaal bedrijf.
Dit kan ook een bedrijfsevenement zijn met workshops of met
buitenactiviteiten zoals strandvolleybal of jeu de boule.
Een unieke plek ook voor bedrijfsborrels en bedrijfsfeestjes. Wij
verwachten het paviljoen gemiddeld 2 x per week een dagdeel (4 uur)
aan bedrijven te kunnen verhuren incl. catering. Zo’n 4 tot 8 x per jaar
(in jaar 2) een bedrijfsfeest of bedrijfsevenement te boeken van zo’n
250 personen. En vanaf het tweede jaar willen wij minimaal 2 x per
jaar een groot festival op het terrein organiseren.
Er zijn al contacten met promotors die daar mogelijk interesse in
hebben. Denk aan een Hollandse Hits festival of een Latin festival. Het
moet wel passen bij onze doelgroepen. De promotor verzorgt de
organisatie, promotie, boekingen en kan dit betalen door de
kaartverkoop en wij verzorgen de bar. De promotor loopt in dit geval
het risico, want wij kunnen zelfs een minimale baromzet afspreken
zodat wij ons eigen risico kunnen beperken voor dit soort
evenementen.

Programmering voor en door de buurt
Samen met de buurt maakt De VerbroederIJ een mooie programmering.
Van keihard meebrullen met Hazes tot yoga op het strandje. Een lekker
drankje aan het strand of sokken breien met een buurtoma tijdens een
kopje koffie.
Iedere dag zal een buurtbewoner of organisatie uit de buurt een rol spelen
in het sociale en culturele aanbod bij De VerbroederIJ.

Samenwerking
De afgelopen tijd zijn we actief op zoek gegaan naar organisaties en
bewoners die met ons willen samenwerken. Zo gaan we onder andere
projecten opzetten met Tante Tosti en Resto van Harte om te koken met de
buurt. Felix Hildenbrand is organisator van Jazz on the Roof en wil bij ons
ook graag een muzikale programmering gaan opzetten.
Ook zijn er kunstenaars zoals Peter Smith van stichting KLEAN die graag
willen exposeren en kunstprojecten met de buurt willen opzetten.
Een heel scala aan mogelijkheden is voorbij gekomen. Wij gaan de
uitdaging aan om een zo breed mogelijke programmering aan te bieden
en de buurt de ruimte te geven om te experimenteren hiermee.

het
paviljoen
hart van het buurtbedrijf

Wij kunnen strandpaviljoen 't Centrum uit Katwijk overnemen. Zodra we de bouwvergunning binnen hebben kan
deze binnen een week opgebouwd worden. Het paviljoen biedt de mogelijkheid een deel als vaste horecazaak in
te richten en het andere deel als zaal en verhuurlocatie. Hierdoor hebben wij veel mogelijkheden met dit pand
evenals door het ruime terras dat erbij zit.
Het paviljoen heeft altijd dienst gedaan als horecagelegenheid en voldoet aan alle eisen voor de vergunningen.
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De groene haven aan het IJ

De tuin richten wij deels in als sociaal project voor de buurt. Wij
nodigen buurtbewoners uit om te komen werken in de tuinen.
Een eerste oproep heeft al veel enthousiaste reacties opgeleverd. Het
plan is om een paar verschillende delen in de tuin in te richten.
Moestuin voor en door de buurt.
Wie meewerkt krijgt een deel van de oogst van wat er klaar is.
Individuele moestuinbakken in grote fruitkisten.
Voor de horeca gaan we ook kruiden en eetbare bloemen telen. Ook
dit willen we met buurtbewoners doen.
Er komt een bloemenlint (net als op veel andere plekken in Noord) en
we gaan kleinfruit telen zoals bramen, frambozen, en allerlei soorten
bessen. Dit mag men plukken tegen een kleine donatie. We gaan dit
ook voor de horeca zelf gebruiken.
In de tuin werken we met vrijwilligers uit de buurt en we bieden
werkervaringsplekken aan voor (v)mbo- leerlingen uit Amsterdam
Noord die een stageplek zoeken. Hiervoor gaan we samenwerken met
het Clusius College.
Wendy Rats is volgend jaar klaar met de deeltijdopleiding aan de
biologische landbouwschool Warmonderhof en zal de leerlingen dan
ook professioneel kunnen begeleiden.

Werken of
helpen bij De
VerbroederIJ
Samen met de buurt bouwen we De VerbroederIJ op.
Er is van alles te doen.

Vrijwilligers
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Stagiairs en/of trainees

Langdurig werklozen
We gaan de oude noorderlingen (meer oorspronkelijke bewoners
van Amsterdam Noord) verbinden met de nieuwe noorderlingen.
We gaan ze uitnodigen om een actieve rol te nemen in de
programmering en de opbouw en inrichting van het terrein zodat
het ook echt een onderdeel van de buurt gaat worden. Een eerste
oproep via media heeft al tot vele aanmeldingen geleid van
buurtbewoners. Er is veel enthousiasme en draagkracht voor dit
initiatief.

Dagbestedingsactiviteiten

04

50%

van de bevolking is in 2019 50 jaar of ouder.
Daarvan zijn er 4,1 miljoen mensen 55+. en er
komen steeds meer ouderen. Er wordt te weinig
van hun kwaliteiten gebruik gemaakt en dat is een
gemiste kans!

Wij denken dat het werken met deze doelgroep heel wat
voordelen oplevert. Uit onderzoek is gebleken dat de
wat oudere werknemers:
minder vaak ziek zijn
meer ervaring hebben
verantwoordelijkheid durven te nemen
gemotiveerder zijn
grote loyaliteit hebben
klantvriendelijk zijn

Ervaringsplek voor jong & oud
De VerbroederIJ is een commercieel en professioneel
horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. We zoeken
daarbij constant naar een goede balans tussen onze commerciële en
onze maatschappelijke doelstellingen. De commerciële
doelstellingen zijn ondersteunend aan de maatschappelijke
doelstellingen, maar wij willen wel een duurzaam bedrijf zijn, zowel
voor onze medewerkers als voor onszelf.
Wij richten ons bij het zoeken van medewerkers vooral op de
bewoners van de omliggende wijken, Vogelbuurt en IJpleinbuurt. Wij
zien dat er veel mensen van 55+ niet meer aan het werk komen,
terwijl deze mensen een schat aan werkervaring en kennis
meebrengen.
Daarom willen wij ons specifiek op deze groep werklozen richten.
Daarnaast willen we ook jongeren uit de buurt helpen opleiden.
Voor de scholen uit de buurt: het Bredero College, Clusius Groen
College (vmbo) en andere scholen hebben we stageplekken
beschikbaar. Het Ondernemers College (mbo) en onze buren wil
toekomstige ondernemers evenementen laten organiseren.
Het zijn scholen die in onze directe omgeving liggen. Wij vinden het
onze taak om de leerlingen van deze scholen, die ook in deze buurt
opgroeien, een kans te bieden om hun talenten te ontwikkelen.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stagiairs en
vrijwilligers vinden bij ons dus een plek om aan de slag te gaan. De
VerbroederIJ biedt ze professionele begeleiding en
opleidingsmogelijkheden binnen onze horeca, zinvol
vrijwilligerswerk en ontspannen werksfeer.
Oudere werknemers helpen we zo weer terug te keren in het
arbeidsproces. Jongeren ondersteunen we door het bieden van
werkervaring en ontwikkelen van hun talenten. De vele vrijwilligers
zijn onmisbaar in de ondersteuning.
Samen bouwen we aan een mooiere en leefbaardere buurt!

Programmering en verhuur voor de buurt
Een gedeelte van het paviljoen kan ook gehuurd worden door
buurtbewoners die er activiteiten willen organiseren of willen
experimenteren met ideeën.
Met een aantal personen uit de buurt gaan we een mooie
programmering ontwikkelen die verschillende doelgroepen weet te
bereiken.
Sociale activiteiten kunnen tegen een gereduceerd tarief de zaal huren
Wij verwachten de zaal gemiddeld 2 x per week te kunnen
boeken voor een sociaal initiatief. Dit kan tegen zeer gereduceerd
tarief van EUR 50,- exclusief BTW per dagdeel (4 uur). En dan nemen
ze de catering koffie of thee of lunch bij ons af.

Samenwerken met de buren
De VerbroederIJ wordt een plek waar we niet alleen zelf aan de slag
gaan. We bieden ook een plek aan andere initiatieven om te
experimenteren of om ons te komen versterken.
Buurtbewoners met goede ideeën kunnen in samenwerking met ons
een bijdrage leveren aan de programmering of ze kunnen zelf een
project opstarten
Daarnaast hebben we actief gezocht naar organisaties die ons kunnen
versterken in ons doel om buurtbewoners aan de slag te krijgen.
Hiervoor gaan we samenwerken met onder andere Tante Tosti. Zij
werkt al met werkloze ouderen en weet wat daar bij komt kijken. Zij
heeft een mooi cateringconcept dat heel goed aansluit.
Resto van Harte zoekt een plek om af en toe op locatie hun activiteiten
te kunnen uitvoeren. Wij bieden graag deze plek.
En zo zijn er vele andere buurtbewoners die zich al gemeld hebben
met geweldige ideeën.

O v e r 4 j a a r i s D e Ve r b r o e d e r I J e e n
bruisende plek aan het IJ. In de
zomer zit het terras vol. De vele
vrijwilligers hebben er voor
gezorgd dat de tuinen er stralend
bij liggen. Kinderen uit de buurt
spelen bij het water en als je van
de pont afkomt wil je eigenlijk het
liefst even een koffie doen bij die
gezellige plek met die gezellige
b a r m a n d i e o p h e t Ko e k o e k s p l e i n
woont.
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Werktrajecten

Om onze medewerkers te werven gaan we de buurt in.
Daar gaan we werven naar gemotiveerde mensen die ons team
willen komen versterken. Samen met het WSP en de
welzijnsorganisaties gaan we kijken wie er een stap kan maken naar
betaald werk.

Aantal werknemers
vanuit trajecten

Bij De VerbroederIJ is iedereen die wil meedoen van harte welkom!
Wij richten ons hierbij op werkloze jongeren en 56+ers uit de
Vogelbuurt/IJpleinbuurt. We hebben verder contacten met diverse
welzijnsorganisaties uit de buurt. In hun programma’s om bepaalde
groepen te activeren, hebben we aangegeven dat we graag kennis
maken en een werkplek bieden voor degenen die zich werkfit voelen
maar nog wat ondersteuning nodig hebben.
We laten de werknemers beginnen met het helpen bij het
voorbereiden en het klaarmaken van een eenvoudige lunch. Zo
werken ze in kleine stapjes op om mee te helpen in keuken voor de
daghappen en in de bediening. Als we volledig operationeel zijn
zullen we minimaal 10 medewerkers nodig hebben. Zij zullen in
part-time banen helpen bij het bereiden van de lunch, de bediening
en allerlei andere horecawerkzaamheden.

2 FTE: Keukenhulp
1 FTE: Kok
2 FTE: Bediening
Hiervoor gaan we gebruik maken van de LKV
regeling voor 56+ werknemers.
De jongere werknemers zullen via een traineeprogramma bij ons starten.

MARKETING &
COMMUNICATIE
www.deverbroederij.nl
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We hebben een website www.deverbroederij.nl, een
Facebookpagina www.facebook.com/deverbroederij en onze
instagram: deverbroederij. We inmiddels hebben al ruim 500
volgers op Facebook.
We zitten in alle relevante buurt WhatsApp-groepen. We hebben
al veel media-aandacht gekregen in lokale kranten, online
nieuwssites en meerdere keren in het Parool. Geïnteresseerden
weten ons nu al via Google eenvoudig te vinden.
Dit zijn onze belangrijkste platformen om te communiceren.
Daarnaast zullen we actief zijn op de diverse andere social
media die relevant zijn. Een groep vrijwilligers zal de content
bijhouden en mooie verhalen gaan vertellen over wat er
allemaal gebeurt bij De VerbroederIJ.
Maar we gaan ook actief de buurt in om onze verhalen te
vertellen en mensen te enthousiasmeren om mee te doen. Door
de juiste sleutelfiguren net zo enthousiast te krijgen als wijzelf
zijn bereiken we snel een grote groep buurtbewoners.

www.facebook.com/deverbroederij

