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Amsterdam Noord heeft een solide sociale basisinfrastructuur opgebouwd met alle 

partners in Noord. De gezamenlijke ambitie daarvan en daarvoor is dat oude en 

nieuwe Noorderlingen zich verbonden voelen, elkaar helpen en steunen, harmonieus 

samenleven en iedereen mee kan doen.  De organisaties van de basisvoorzieningen 

werken – op verzoek van en in samenwerking met het Stadsdeel Noord - aan een 

integrale opdracht met een ongedeeld budget. Geen schotten en versnippering, maar 

juist samenhang.  

 

Dit document bevat ons voorstel voor de daarop gebaseerde gezamenlijke aanpak.  

 

Deze is als volgt opgebouwd: 

1. Onze visie op dienstverlening, werkwijze en samenwerking; 

2. De mogelijkheden van synergie die voortkomt uit onze samenwerking; 

3. De invulling van de Huizen van de Wijk. 

 

Als bijlage is een matrix toegevoegd, waarin alle activiteiten kort staan beschreven per 

deelgebied van de basisvoorzieningen. 
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SAMEN TOEKOMST MAKEN 

Kracht, kwetsbaarheid en kansen in Amsterdam Noord 

Inleiding  
Amsterdam-Noord is een bruisend, inspirerend en landelijk deel van Amsterdam aan de noordzijde van 

het IJ gelegen. Een stadsdeel van contrasten ook. Noord is, net als de rest van Amsterdam, één van de 

kleurrijkste samenlevingen ter wereld. Het is rijk aan culturen en talenten. De Noordse samenleving 

kent ook kwetsbare kanten. Zoals problemen en uitdagingen die samenhangen met armoede en 

eenzaamheid; met verpaupering en overlast.  

 

Noord kent buurten en dorpen; stedelijke woongebieden, zowel als groene, pittoreske 

plattelandsdorpen. Je vindt er festivals, moderne architectuur en stijlvolle restaurants aan het water. 

Maar ook eenzaamheid en armoede. Het stadsdeel telt ca. 90.00 inwoners en heeft een oppervlakte van 

iets meer dan 49 km². Niet alleen de bevolking groeit, ook de werkgelegenheid en de woningvoorraad. 

Diverse buurten worden aantrekkelijker als woonlocatie voor nieuwe stedelingen en het gemiddelde 

opleidingsniveau stijgt. 

 

Aan de ander kant nemen de sociaaleconomische verschillen binnen Noord en in vergelijking met de 

overige stadsdelen toe. De werkloosheid blijft hoger dan stedelijk en is er meer armoede. Ook op 

andere terreinen blijft de participatie van de gemiddelde Noorderling achter bij het Amsterdamse 

gemiddelde. De ongunstige ontwikkeling van de veiligheidsbeleving en de gedaalde waardering voor 

het schoonhouden en onderhouden van de openbare ruimte vragen om aanpak. Het grote percentage 

kwetsbare bewoners behoeft aandacht, mede in het kader van de drie decentralisaties. De 14 buurten 

van Noord verhouden zich op een verschillende manier tot alle veranderingen. Sommige oudere wijken 

profiteren mee, andere nog onvoldoende. 
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De krachten van SAMEN NOORD  

 

 
 

Doras 

Doras voert behalve de basisvoorzieningen ook de maatschappelijke dienstverlening (MaDi) in Noord 

uit, waaronder de schuldhulpverlening (zowel regulier als intensieve jongerenschuldhulpverlening). 

Daarnaast heeft Doras een aantal Ouder Kind Adviseurs in de OKT teams in Noord en wordt daarmee 

de verbinding tussen de maatschappelijke dienstverlening, jeugd en welzijn gelegd. Doras kent 

hierdoor ruim 30% van de inwoners van Noord (15.000 unieke klanten per jaar), de kwetsbare groepen 

en heeft een basis infrastructuur in Noord. Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat de naam Doras  bekend is 

bij ruim 70% van de Noordse bevolking. 

 

Doras maakt veel gebruik van vrijwilligers in de hulp- en dienstverlening. Ook blijkt dat  steeds meer 

klanten van Doras hun ervaring willen inzetten als vrijwilliger bij Doras. In het verlengde van deze 

hulpverlening ontstaan participatie- en activeringsactiviteiten, waarbij verschillende vraagstukken van 

klanten tegelijkertijd opgepakt worden. Doel van de werkwijze is om de belemmeringen zoveel 

mogelijk weg te nemen en de talenten en kwaliteiten van mensen aan te spreken. Juist deze combinatie 

van hulpverlening en participatie/activering werk goed en versterkt elkaar. Doras vervult een 

brugfunctie door bewoners met dezelfde vraag bij elkaar te brengen. Naast de aanpak van bestaande 

problematiek worden mensen zo ook gefaciliteerd in het opbouwen van netwerken en het ontwikkelen 

van eigen activiteiten.  Doras werkt in Amsterdam Noord al sinds jaren samen met alle zorgpartijen. 

Hierdoor is het mogelijk ook verbinder naar passende informele dan wel professionele zorg te zijn. 

Klein of informeel waar het kan, groot of professioneel waar het moet. Onze voordeur is ook de 

voordeur van de collega organisaties. 

 

Eva & Adam (Civic) 

Het participatiecentrum Eva en Adam, onderdeel van Civic Amsterdam, richt zich specifiek op die 

(kwetsbare) bewoners die fysiek en mentaal gezien wel in staat zijn om te participeren, maar dit om 

verschillende redenen niet doen. Hierbij gaat het vaak om bewoners in een sociaal isolement waar 

bijvoorbeeld armoede, taalachterstand of grote afstand tot de arbeidsmarkt een rol speelt.  

 

Onze expertise ligt op het gebied van versterken van vrijwillige en informele netwerken en activering en 

participatie, waarbij aandacht voor taal nog een apart te benoemen kracht is. Wij bieden een breed 

palet aan diensten, waarvan één van de accenten diensten op het gebied van volwassen activering en 

participatie is. Onze insteek is dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief deelnemen aan de 

samenleving zorgt voor structuur, sociale contacten, inkomen en een goed gevoel.  
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Leefkringhuis 

Het Leefkringhuis heeft in de loop der jaren op zeer creatieve wijze uiting gegeven aan onze visie: het 

hanteren van de één loket functie. Dit houdt in dat we intern kunnen doorverwijzen en zeer adequaat 

kunnen inspelen op de problematiek. Meldt zich bijvoorbeeld iemand op het spreekuur, die 

stelselmatig mishandeld wordt, dan wordt zij gelijk overgedragen voor een gesprek aan de afdeling 

vrouwenopvang.  Dit geldt ook onze 24 uurs opvang, begeleid wonen en Voedselbank.  

Dit alles in combinatie met onze 24 uurs bereikbaarheid, 7 dagen in de week! Deze werkwijze 

onderstreept onze kracht! 

 

Prisma 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig leven. Prisma is een 

vrijwilligers-gedreven organisatie met als doel de deelname aan de maatschappij door Amsterdammers 

met een verstandelijke beperking te bevorderen met als motto ‘Gewoon waar mogelijk, Speciaal waar 

nodig’. Binnen de domeinen ‘activiteiten dagelijks leven’, ‘sociaal netwerk’ en ‘maatschappelijke 

participatie’ realiseert Prisma participatie en vrijetijdsbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen 

met een verstandelijke beperking in Amsterdam. Hiertoe werken wij samen een grote groep vrijwilligers 

en met partners op het gebied van welzijn, zorg, sport etc. 

 

De Regenboog Groep 

De Regenboog Groep is een netwerkorganisatie die beschikt over een uitgebreid en gevarieerd aanbod 

op het gebied van informele zorg, activering, participatie en hulpverlening. Het aanbod richt zich op de 

risico- en kansgroepen: mensen met een chronische psychiatrische stoornis, ernstige psychosociale 

problemen, problematische schulden en/of verslavingsproblematiek, mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt èn mensen die als vrijwilliger aan de slag willen, bijvoorbeeld als buddy, maatje of 

coach. Het werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen voor de doelgroep als hierboven 

beschreven is de kerncompetentie van De Regenboog Groep. 

 

 
 

Dock 

DOCK helpt jongeren in kwetsbare posities om gezond en veilig op te groeien. Jongerenwerkers zijn 

daar waar jongeren zijn: op straat, op school, in het park, in winkelcentra en op sociale media. Zij zijn in 

staat kwetsbare jongeren te bereiken en langdurige relaties met hen aan te gaan. Zij begeleiden 

jongeren bij hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarmee hebben jongerenwerkers een unieke 

publieke pedagogische functie. Ze stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, 

behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Zo  stimuleren ze  talentontwikkeling, helpen bij het 

bouwen van een sociaal netwerk, bij aanpakken van persoonlijke of sociale problemen, bij het vinden 

van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, bij het bevorderen van actieve participatie in de 

samenleving en bij het vinden van een toekomstperspectief. 
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Jongerenwerkers van DOCK onderscheiden zich van jeugdzorgmedewerkers door hun primaire 

ontwikkelingsgerichte benadering en van (generalistische) sociaal werkers door hun specialistische 

kennis en ervaring met jeugdigen en hun leefwereld. 

 

SPIN 

SPIN ons speeltuinwerk is kinderwerk is buurtwerk. Onze speeltuinleiders bouwen  mee aan leefbare 

buurten in Amsterdam Noord, waar kinderen kansrijk prettig, en gezond opgroeien. We bieden hen 

gevarieerde en avontuurlijke speelmogelijkheden in een veilige omgeving. Onze speeltuinen zijn 

proeftuinen voor talentontwikkeling. Kinderen kunnen er kennismaken met activiteiten op het gebied 

van kunst & cultuur; natuur, milieu, techniek, sport en spel. Spelenderwijs ontdekken kinderen wat ze 

leuk vinden en waar ze goed in zijn. We hebben extra aandacht voor de participatie van kinderen met 

minder kansen.  

 

De inzet van onze speeltuinleiders stopt niet bij het hek van de speeltuin. Onze speltuinleiders weten 

wat er speelt in de buurt. Onze kracht is verbinding. We verbinden bewoners van verschillende 

leeftijden en culturele en sociale achtergrond  met elkaar.  Onze speeltuinen zijn laagdrempelige 

“tuinen van de buurt” waar mensen, jong en ouder contact leggen, met elkaar in gesprek gaan, spelen, 

plezier maken of als vrijwilliger actief zijn en elkaar waar nodig verder helpen. 

 

Wijsneus 

Wijsneus zet in op een brede ontwikkeling van kinderen ter vergroting van hun kansen, mogelijkheden 

en hun blik op de wereld. Talent ontdekken, passie ontwikkelen en plezier hebben op terreinen die voor 

veel kinderen in Noord niet voor de hand liggen, hebben een groot effect op het zelfvertrouwen en de 

eigenwaarde van kinderen. En dat is essentieel voor hun ontwikkeling als individu, maar ook voor de 

manier waarop zij zich verhouden tot anderen en de wereld. In de cursussen en activiteiten die 

Wijsneus organiseert staan deze kernwaarden centraal. Het aanbod beslaat de talentgebieden natuur 

en techniek, kunst en cultuur, bewegen en gezondheid, communicatie en media en burgerschap en 

beroepsoriëntatie. De cursussen worden uitgevoerd in samenwerking met organisaties en aanbieders in 

Noord en een dertigtal basisscholen in Noord. Vakdocenten staan garant voor de kwaliteit, met hun 

ervaring, kennis, passie, creativiteit en werkwijze die primair gericht is op het proces in plaats van op 

het resultaat. De naschoolse cursussen zijn een nuttige vrijetijdsbesteding voor kinderen en worden zo 

laagdrempelig mogelijk aangeboden: direct na schooltijd, op of vlakbij de school en voor een lage prijs. 

 

Vrijwilligers Centrale  Amsterdam 

Vrijwilligers Centrale  Amsterdam (VCA) is hét dienstverlenings- en expertisecentrum in Amsterdam op 

het gebied van vrijwillige inzet. De pijlers van onze dienstverlening zijn: Bemiddeling van 

geïnteresseerde Amsterdammers naar georganiseerd vrijwilligerswerk via onze vacaturebank en onze 

spreekuren, promotie van vrijwilligerswerk door  publiciteitsacties en mediacampagnes en bevorderen  

van deskundigheid bij vrijwilligersorganisaties via trainingen en organisatieadvies. Ons netwerk omvat 

honderden grote en kleine organisaties die met vrijwilligers werken,(ruim 150 in Noord|), variërend van 

grote professionele instellingen tot kleine buurtinitiatieven en van natuur- en milieuorganisaties tot 

zorg en welzijn en culturele festivals. Door onze aanwezigheid in het stadsdeel zitten we dicht bij de 

buurtbewoners en houden we de lijnen met organisaties kort. We hebben spreekuren in alle drie de 

gebieden van het stadsdeel. Op dit moment hebben we 391 vacatures in Noord in onze vacaturebank. 

In 2015 schreven we 318 nieuwe vrijwilligers uit Noord in. 

 

Missie SAMEN NOORD 
Samen Noord bouwt verder aan een Noord waar het  prettig, gezond en veilig wonen, opgroeien en 

leven is. 

 

Onze gezamenlijke ambitie is om oude en nieuwe Noorderlingen, jong en oud(er) te verbinden. Zodat 

ze elkaar helpen en steunen, harmonieus samenleven en kwetsbaren gesteund worden. We willen dat 

iedereen mee kan  doen en ruimte  krijgt voor de ontwikkeling en inzet van zijn of haar talenten en 

bijdraagt  aan een prettig leefklimaat in Noord. Dit op basis van de eigen mogelijkheden en wensen.  

We hebben extra aandacht voor Noordelingen die dat (nog) minder of niet (alleen) op eigen kracht 
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kunnen. Zij die dat nodig hebben krijgen tijdige en juiste ondersteuning op het gebied van ontplooiing, 

samenleven, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. 

 

 
 

Visie op de samenleving 
In een dragende samenleving doen de mensen dat wij zij kunnen of in potentie zouden kunnen doen, 

voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk. Dit uit zich in mantelzorg, onderlinge hulp en 

vrijwilligerswerk. Collectieve activiteiten en voorzieningen - zoals verenigingen, clubs, buurt- en 

bewonersinitiatieven, buurtondernemingen en religieuze instituties - dragen daaraan bij.  

 

De dragende samenleving zorgt er voor dat mensen die ondersteuning nodig hebben, langer zonder of 

met minder professionele hulp, zelfstandig kunnen blijven wonen, veilig over straat kunnen en kinderen 

groot kunnen brengen. Om dat te bereiken en vast te houden is verbinding essentieel. Tussen 

bewoners onderling en met en tussen de bewoners en organisaties die hen daarbij ondersteunen.  

 

Jong en oud 

Een dragende samenleving is ook een pedagogisch dragende samenleving: ‘it takes a village to raise a 

child!’  De buurt met de mensen die er wonen of werken, is een belangrijke sociale en pedagogische 

omgeving. We zoeken samenwerking met bewoners en tal van organisaties om het opgroei- en 

opvoedklimaat  in de buurt te optimaliseren We kiezen voor gezamenlijke  pedagogische 

uitgangspunten. We laten allemaal  zien hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we conflicten oplossen, 

kortom wat de sociale norm is. Iedereen betrekken we daarbij, naast de professionals ook  kinderen, 

tieners en  jongeren zelf, hun ouders. buurtbewoners, docenten en vrijwilligers. Onze leidraad daarbij 

zijn de uitganspunten van de Vreedzame Wijk. En ons streven is dat iedere wijk van Noord Vreedzaam 

is. 

 

Een dragende samenleving vraagt  om ruimte en mogelijkheden voor iedere Noordeling om daaraan 

mee te doen en de eigen talenten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Dit is een proces van 

mee(be-)leven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Dat lukt alleen als Noordelingen ook echt 

serieus worden genomen, als ze gezien en gehoord worden én op hun eigen bijdrage en 

verantwoordelijkheid worden aangesproken.  

 

Het eigen talent ontdekken, passie ontwikkelen en plezier hebben op terreinen die door 

omstandigheden soms niet voor de hand liggen, hebben een groot effect op het zelfvertrouwen en de 

eigenwaarde van alle mensen. En juist dat is essentieel voor de verdere ontwikkeling en de verhouding 

tot anderen en de wereld. Heel in het bijzonder geldt dit voor kinderen en mensen in kwetsbare 

omstandigheden. 
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Want meedoen  is  geen  vanzelfsprekendheid  voor  iedereen.  De Noordse samenleving  kent  

kwetsbare personen  of  mensen  in  kwetsbare  situaties,  die  ondersteuning  nodig  hebben.  

Bijvoorbeeld mensen met ernstige chronisch psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperkingen, 

fysieke  beperkingen  en  verslavingen.  Mensen  die  het  nog  net  redden  om zelfstandig  te  wonen,  

maar  bij  het  minste  of  geringste van  streek  raken;  mensen  als draaideurpatiënt  van  crisisdiensten  

in  de  geestelijke  gezondheidszorg. En we  hebben  de groep van kwetsbare ouderen, die    gebruik 

maken van diverse activerende en ondersteunende  begeleiding. Deze begeleiding  wordt naast hun 

omgeving en vrijwilligers, geboden door  de basisvoorzieningen of professionele zorginstellingen. 

 

Kwetsbaarheid kan ook zitten in eenzaamheid. Waarbij  het  welzijnswerk  met  haar  activiteiten  

bijvoorbeeld  (tijdelijk)  ondersteuning  biedt.   

 

 
 

Ruimte bieden en richting geven 

Met de dragende samenleving en de individuele talenten en de bijdrage van elke Noordeling als 

vertrekpunt is opgroeien en meedoen eerst en vooral iets waaraan de mensen zelf invulling geven. Het 

stimuleren en vergroten van de mogelijkheden daartoe heeft een stimulerende zowel als preventieve 

werking en biedt kansen.  

 

Opgroeien en meedoen vraagt om ruimte voor en ondersteuning bij het spelen, het leren, het 

experimenteren en een veelzijdige en creatieve ontwikkeling. Er is ruimte  en ondersteuning om 

belemmeringen bij presteren en  participeren weg te nemen. Het vraagt om en open oog en oor voor 

die belemmeringen en kwetsbaarheden. Dit alles op basis van het principe ‘gewoon waar mogelijk en 

speciaal waar nodig’. 

 

De Noordelingen kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van elkaar, de (lokale) gemeenschap en 

de basisvoorzieningen. Samen realiseren en bieden zij ruimte voor het eigen initiatief. Door het 

mogelijk te maken (te faciliteren), te ondersteunen of – waar gewenst of noodzakelijk – op gang te 

brengen. 

 

Visie op werkwijze - Samen doen wat Noord nodig heeft 
De gebiedsgerichte aanpak van Samen Noord zorgt voor maatwerk. Eerst onderzoeken we wat een 

straat, buurt of gebied nodig heeft. Daarna kijken we wie wil en kan meewerken aan de aanpak. Dat 

betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken. En ook dat bewoners, organisaties en 

ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn. Zo doen we samen wat het beste is voor 

Noord. Gebiedsgericht outreachend (er op af!)  werken betekent voor Samen Noord nadrukkelijk 

werken en handelen van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de eigen 
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organisatie). Dat vraagt ook om een samenhangende aanpak, veel ruimte voor bewoners en wordt 

constructieve samenwerking tussen alle partijen die belanghebbend zijn. 
 

Ons uitgangspunt daarbij is dat de basisvoorzieningen en informele zorg in de wijk tot meer 

draagkracht in de samenleving en wijk leiden. En daarmee tot minder beroep op 1e en 2e lijnszorg. Het 

behoud, versterken – en waar nodig – het herstel van het gewone leven staat centraal.  

 

Onze ondersteuning en begeleiding zijn erop gericht het probleemoplossend vermogen (de 

draagkracht) van de inwoners te vergroten, zodat de eventuele problemen (de draaglast) hanteerbaar 

worden. Oplossingsgericht, dialoog gestuurd en doen wat werkt zijn daarbij kenmerkend.  

 

Omdat de dragende samenleving steunt op inwoners die zelfredzaam zijn en zich kunnen inzetten voor 

mensen die dat niet zijn, zijn de basisvoorzieningen voor iedereen toegankelijk. Zij hebben een brede 

functie op het gebied van welzijn, samenlevingsopbouw, en het bevorderen van sociale cohesie. Naast 

de rol van het faciliteren en stimuleren van zelfzorg/informele zorg, preventie en signalering. 

 

 
 

Ondersteunen, ontginnen en ontplooien 

Het realiseren van een dragende samenleving vraagt naast eigen kracht van mensen om professionele 

ondersteuners die met een houding van ondersteunen, ontginnen en ontplooiende de mogelijkheden 

van ouders, jongeren en buurtbewoners versterken. Maar ook familieleden, leraren, sportcoaches en 

vrijwilligers daarbij betrekken. Die gebruik maken van en samenwerken met de voorzieningen 

(kinderopvang, school, speeltuinen, winkels, bibliotheek, etc.) in de eigen leefomgeving. En, omdat de 

inwoners zich bij de keuze van sociale netwerken en leefgemeenschappen waarvan ze deel willen 

uitmaken niet laten leiden door gebieds- of stadsgrenzen, gebeurt dit ook met een open blik en 

aandacht voor de wereld buiten Noord. 

 

Invoegen, aansluiten en bijspringen 

Alle partners van Samen Noord hebben aandacht voor zowel de talenten en mogelijkheden als de 

beperkingen en belemmeringen van de Noordelingen. Wanneer meedoen en erbij horen door 

omstandigheden – in de eigen persoon dan wel omgeving(sfactoren) gelegen -  (tijdelijk) niet 

vanzelfsprekend is, voorzien de basisvoorzieningen in een actieve inzet. Binnen en buiten de grenzen 

van de eigen organisaties. Door mensen met naam en gezicht. Mensen ook die erop uitgaan; die de 

Noordelingen thuis bezoeken of aanwezig zijn in de openbare ruimte. Waar nodig ook door het stellen 

van kaders of grenzen.  

 

Indien er meer nodig is dan invoegen, aansluiten en bijspringen voorzien de basisvoorzieningen in 

goede verbindingen met de (zorg)voorzieningen in de 1ste en 2de lijn. Waar de basisvoorzieningen een 
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belangrijke vind- en werkplaats zijn zorgen zij - als blijkt dat de aangeboden ondersteuning vanuit deze 

voorzieningen niet afdoende is, voor passende toeleiding (opschaling) naar meer specialistische hulp.  

Omgekeerd kunnen de basisvoorzieningen ook een belangrijke rol spelen bij het afschalen van 

specialistische hulp. De hulpverlening kan ondersteunen door aanpak van immateriële en materiële 

problematiek en welzijn kan zorgen voor activering en of deelname in de buurt. Hieruit vloeit voort dat 

Samen Noord zowel investeert in de verbinding met de informele als de formele zorg. 

 

Onze werkwijze borgen wij met passende professionele ondersteuning. Die er voor zorgt dat uitsluiting 

van (groepen) mensen wordt voorkomen, conflicten worden opgepakt en opgelost en een 

programmering die voor heel Noord en/of de daarbinnen te onderscheiden wijken en buurten van 

toevoegende waarde is. Ook maken wij het mogelijk een gelijke voordeur te bieden, waarbij 

professionals elkaar kunnen vertegenwoordigen en elkaar erbij kunnen halen indien nodig. Zo 

realiseren wij een  systeemaanpak waarbij ook de bril van de ander – inwoners en professionals  -  

meekijkt en meetelt. 

 

Stimuleren, inspireren en innoveren 

De dienstverlening en de activiteiten van de partners van Samen Noord kenmerken zich door 

wederkerigheid en presentie. Het is samen werken en actief meedenken met de Noordelingen en hen 

zo versterken in hun eigen kracht. Present zijn  ook voor mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij die 

de complexiteit van problemen groot is. Daarbij geldt het perspectief van de inwoners als vertrekpunt 

en wordt de inzet daarop aangesloten en afgestemd.. Dit alles met als doel om binnen de 

mogelijkheden  te zoeken naar een bevredigend antwoord; ook als het leven vast- of tegenzit.   

 

 
 

Visie op samenwerking 
Stadsdeel Noord kent – net als elk ander  stadsdeel – basis voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het 

goed functioneren van de dragende samenleving en die toegankelijk zijn voor alle bewoners. Om dat te 

bereiken en vast te houden is verbinding essentieel. Tussen bewoners onderling en met en tussen de 

bewoners en organisaties die hen daarbij ondersteunen. 

 

De basisvoorzieningen zijn er voor de samenleving, niet andersom. Als partners van Samen Noord 

hebben wij een maatschappelijke opgave: goede dienstverlening, met tevreden inwoners. De inwoners 

van Noord en hun leefwereld maken daarmee onlosmakelijk deel uit van onze dienstverlening.  

 

Allen kunnen we veel, samen kunnen we meer 

Aansluiten op de leefwereld van de inwoners vraagt om het bewust inzetten van de mogelijkheden en 

expertises van de verschillende basisvoorzieningen. De exacte omvang en de vorm waarin of de wijze 
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waarop ondersteuning gewenst of geboden is niet zelden overstijgend aan het individu of de 

afzonderlijke organisaties. Daarom kiezen de basisvoorzieningen in Noord voor samenwerking. Met de 

inwoners en met elkaar. Samen willen wij de missie en visie handen en voeten geven. Daarvoor werken 

wij doelgericht samen. Wij zoeken de overeenkomsten zowel als de verschillen en bundelen die tot één 

gezamenlijk verhaal; met ruimte voor ieders eigen verhaal. Wij acteren actief. Door in te voegen bij en 

aan te sluiten op de mogelijkheden en initiatieven van de Noordelingen zelf. Of door bij te springen 

waar dat gewenst of nodig is. Dit alles met het doel om de Noordelingen zelf de handvatten te geven 

om de zaken op te pakken.  

 

Daarbij maken wij optimaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Wederzijdse verwachtingen 

worden expliciet naar elkaar toe uitgesproken. En als het lastig wordt, tegenslagen zich aandienen of 

het gewenste succes te lang uitblijft, doen wij ons best voor datgene dat ons bindt.   

 

Het beoogde resultaat is een geheel in plaats van optelsom van ideeën, de kracht en de kwaliteiten van 

samenwerkende mensen en organisaties. Het resultaat ook van kansen benutten en drempels 

wegnemen. 

 

 
 

Het denken doen 

Samenwerken is dóen. Nuchter waar je nuchter moet zijn. Energiek waar energie is vereist. 

Samenwerken is ja durven zeggen, of nee kunnen zeggen. Iets durven overlaten aan elkaar. Elkaar op 

een hoger plan brengen. Samen het doel nastreven én bereiken. Verwachtingen meer dan waarmaken. 

 

Samenwerken is creëren. Samen ideeën aftasten, luisteren, inspireren en geïnspireerd raken, expertise 

weten in te schatten, de perfecte balans vinden tussen know-how and know-who. Samenwerking is het 

hart van de beweging en daarom de leidraad bij de uitvoering. 

 

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de 

eigen kwaliteiten en belangen van de ander. Eigen kwaliteiten en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, 

maar ook begrip voor de positie en belangen van de ander. 

 

Synergie door betere samenwerking 
Naast het beter bereiken van de door het Stadsdeel genoemde doelstellingen, denken wij als partners 

van Samen Noord aan aantal synergie-slagen te kunnen maken. Hieronder volgt een korte toelichting 

van de punten waar we gezamenlijk naar willen gaan kijken in 2017 om synergie, kostenbesparing 

en/of een kwaliteitsslag te maken. Verbeterpunten in de bilaterale samenwerking tussen partners zullen 

bij de uitvoering in 2017 voortdurende aandacht hebben. 
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Van ‘doorverwijzen’ naar ‘erbij halen’ 

In de intensieve gesprekken die wij afgelopen periode hebben gevoerd is gebleken dat er nog veel 

winst valt te behalen in onze samenwerking door nog beter elkaars aanbod te gebruiken (of in 

sommige gevallen warm over te dragen). Dit betekent dat professionals van al onze organisaties elkaars 

aanbod nog beter moeten kennen en hier een actieve rol in moeten vervullen. Vanuit activering moet 

indien nodig ondersteuning erbij gehaald worden en vanuit ondersteuning taal en activering. 

Jeugdgeoriënteerde organisaties halen – waar aangewezen – volwassenenzorg erbij indien de ouders 

dit nodig hebben en vice versa. 

 

Daarnaast liggen er kansen in het gezamenlijk creëren van een doorlopende leerlijn tav empowerment. 

Indien professionals zien dat mensen een volgende stap kunnen en willen zetten, verwijzen we actief 

door naar ander aanbod indien we dit zelf niet in huis hebben. Alle partners van Samen Noord 

onderschrijven dit. In 2017 zullen wij verder uitwerken hoe we dit daadwerkelijk kunnen realiseren.  

 

 
 

Werken aan een gezamenlijk vrijwilligersbeleid 

Voor alle partners van Samen Noord is de inzet van vrijwilligers cruciaal. Niet alleen voor onszelf maar 

ook voor de vrijwilligers is het belangrijk een goed en eenduidig vrijwilligersbeleid te hebben en na te 

denken hoe we gezamenlijk voor nog betere begeleiding en inzet kunnen zorgen door nog meer 

elkaars expertise te gebruik en of gezamenlijk trainingen aan te bieden. Ook dit zal in 2017 een 

onderwerp zijn waar we gezamenlijk naar zullen kijken.  

 

Gezamenlijke aanpak statushouders 

Op dit moment zien wij een toename van het aantal statushouders die zich huisvesten in Noord. Het 

ontbreekt Vluchtelingenwerk deze mensen voldoende te ondersteunen en wij zien het als onze 

gezamenlijke taak deze nieuwe burgers van Noord zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen 

naar een zinvol en zelfstandig bestaan. Hiervoor is niet direct extra financiering nodig. Wel een beter op 

elkaar afgestemde begeleiding voor deze huishoudens waarin wij allen een rol kunnen vervullen. 

Ondersteuning daar waar nodig, aandacht voor activering en taal, aandacht voor de ouders maar ook 

kinderen en jongeren. In 2017 zullen wij als gezamenlijke partners een werkgroep opstarten die zich 

buigt over de precieze invulling van deze aanpak. 

 

Efficiënter gebruik van huisvesting 

In 2017 zal tot slot ook worden gekeken of we efficiënter gebruik kunnen maken van panden om zo de 

noodzakelijke kostenbesparing in 2018 en verder te kunnen realiseren. Dit geldt niet alleen voor stenen 
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maar ook voor slimme oplossingen t.a.v. van inhoudelijke taken. We denken dan aan uitwisseling van 

personeel, trajecten om vrijwillige beheerders beter toe te rusten voor hun taak, etc.  

 

De invulling van de Huizen in de Wijk in Noord 

Een plek waar bewoners kunnen aankloppen, aan activiteiten deelnemen of om er samen iets te 

ondernemen. De Huizen verbinden mensen en instanties die elkaar verder kunnen helpen en zo de 

leefbaarheid van de wijk stimuleren. Ook bieden zij ruimte aan om actief te zijn, te ondernemen, mee te 

doen, andere mensen te ontmoeten, te vergaderen, iets te leren van en aan een ander. Een plek ook 

om plezier te hebben! Naast deze sociale knoopfunctie ziet Samen Noord de Huizen van de wijk als 

professionele uitvalsbasis in de wijk. Van daaruit  worden, met een ‘er-op-af-mentaliteit’ mensen en 

initiatieven met elkaar verbonden. 

 

Alle partners van Samen Noord hebben de ambitie de Huizen van de Wijk door te ontwikkelen tot 

dynamische centra, waarin ontmoeting en ontwikkeling van de bewoners centraal staat.  Daarbinnen 

vervullen vier organisaties een trekkende rol: de Regenboog Groep, Dock, Doras en Civic /E&A. 

 

Verbinden en stimuleren van eigen kracht 

Ons uitgangspunt is te werken vanuit het “één gezamenlijke voordeur-principe” voor alle doelgroepen 

en door te borduren op het concept van de Wijk Service Punten zoals die bijvoorbeeld worden 

uitgevoerd in Amsterdam Oost.  

 

 
 

Samenwerking binnen de Huizen van de Wijk 

Het werken vanuit een “één-voordeur-principe” is een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking van 

verschillende partners van Samen Noord. Door de verschillende expertises van de diverse partners 

gebiedsgericht aan te bieden in de Huizen van de Wijk, ontstaat er een compleet aanbod voor de 

verschillende (kwetsbare) doelgroepen in de wijk.  

 

Om de informatie- en adviesfunctie gebiedsgericht vorm te geven en toegankelijker te maken, willen 

de partners van Samen Noord zoveel mogelijk inloopspreekuren houden in de Huizen van de Wijk.  Zo 

zal Doras haar Wijk Service Punten (laagdrempelige inloopspreekuren door vrijwilligers) zoveel mogelijk 

verplaatsen naar de Huizen van de Wijk.   

 

Vrijwilligers van de Wijk Service Punten vervullen tevens de gastvrouw(heer)rol binnen het Huis van de 

Wijk. Dit betekent dat zij bekend zijn met het aanbod binnen het Huis van de Wijk, antwoord kunnen 

geven over de sociale kaart of ander sociaal cultureel aanbod binnen het betreffende gebied of 

verbindingen leggen met de loketten van het stadsdeel.  
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Eva & Adam heeft nu reeds wekelijks inloopspreekuren in alle Huizen van de Wijk gelijktijdig met de 

niet uitkeringsgerechtigden (NUG-)consulenten van WPI. Zij zullen dit ook in 2017 blijven doen. 

Daarnaast zal het aanbod van de verschillende partners van Samen Noord meer worden aangeboden 

op de Huizen van de Wijk om zo de eigen kracht van bewoners nog meer te stimuleren. Bij de 

implementatie per 1 januari 2017, zal verdere uitwerking en concretisering per Huis van de Wijk 

plaatsvinden.  

 

Programmering Huizen van de Wijk 

 
Van bewoners voor bewoners 

Samen Noord vindt dat programmering en beheer van de Huizen van de Wijk meer volgens het 

uitgangspunt van “bewoners voor bewoners” moeten worden uitgevoerd. Dit vindt zijn weerslag in: 

 Beheer zal zoveel mogelijk met vrijwilligers worden uitgevoerd en is niet alleen een taak van 

professionals; 

 Bewoners worden betrokken bij de programmering van het Huis van de Wijk; e.e.a. zal worden 

uitgewerkt in een gebruikersraad en een programmeringsraad.   

 Het Huis van de Wijk is ook een plek waar bewoners zich kunnen ontwikkelen, kunnen 

participeren in de wijk, hetzij via vrijwilligerswerk, hetzij als stap naar betaald werk. 

 

Om tot een samenhangende en dekkende invulling van de Huizen van de Wijk te komen kiezen we 

voor het aanstellen van een coördinator per Huis van de Wijk (conform het model van de Wijk Service 

Punten in Oost). De coördinator zorgt ervoor dat het gebouw qua totale programmering zo goed 

mogelijk wordt gebruikt door in te spelen op wat de mensen uit het betreffende gebied willen.  

 

 
 

Inspelen op de behoeften en een goede benutting van ieder Huis van de Wijk vereisen dat de 

coördinator: 

 rekening houdt met de behoeften van bewoners in het gebied; dit betekent nauw samenwerken 

met het netwerk in het gebied aangezien deze als taken heeft de vraag in beeld te brengen en het 

aanbod af te stemmen op de vraag; 

 andere organisaties uit te nodigen activiteiten in het Huis van de Wijk te organiseren: 

o organisaties die informatie en advies bieden aan bewoners (bijvoorbeeld spreekuren en 

themabijeenkomsten); 

o organisaties die sociaal-culturele activiteiten aanbieden. Hierbij dient behalve aan profes-

sionele organisaties ook nadrukkelijk te worden gedacht aan sociëteiten, scholen, 

amateurkunstverenigingen (koren, teken- en schilderclubs, muziekverenigingen) enz.; 

o zorgsteunpunten voor de 24-uurszorg;  

o organisaties/bedrijven die gemaksdiensten aanbieden; 
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 de coördinatoren zijn tevens onderdeel van de wijkzorg om welzijn en zorg op gebiedsniveau 

beter aan elkaar te verbinden; hier ligt de verbinding met de preventie in het kader van de WMO; 

 op allerlei manieren zo veel mogelijk mensen naar de Huizen van de wijk te ‘lokken’ (door middel 

van bijvoorbeeld speciale acties, buurtfeesten, open dagen, reclame enz.); 

 zorgdragen voor een laagdrempelige toegang voor iedereen, open karakter behouden/geen 

stigmatisering op doelgroepen.    

 

Om te zorgen dat er vanuit Samen Noord een evenwichtige programmering ontstaat voor alle 

verschillende doelgroepen in heel Noord, zullen de coördinatoren ook zorgen voor een goede 

bediening van specifieke doelgroepen in heel Noord. Daar waar het groepen betreft waarvoor (extra) 

specialistische inzet van professionals nodig is, stemmen we met deze professionals af hoe en onder 

welke voorwaarden activiteiten in een Huis van de Wijk kunnen plaatsvinden.  

 

Inzet coördinatoren  

De coördinatoren hebben enerzijds de verantwoordelijkheid om “hun” Huis van de Wijk optimaal te 

programmeren en tevens een gedeelde verantwoordelijkheid om een vraaggerichte, voor alle 

doelgroepen adequate  programmering stadsdeel breed te realiseren.  

 

Hiervoor zullen zij regelmatig met elkaar overleggen om best-practices te delen, problemen te 

bespreken etc. Het coördinatorenoverleg zal tevens als aanspreekpunt voor het stadsdeel fungeren. De 

coördinatoren zorgen ook voor een goede aansluiting van andere organisaties op de Huizen van de 

Wijk. 

 

Beheer van de Huizen van de Wijk 

Samen Noord legt het technisch beheer en financiële exploitatie van alle vier de Huizen van de Wijk in 

één hand. Dock is bereid deze functie voor haar rekening te nemen en onderzoekt de mogelijkheden 

en randvoorwaarden daarvoor. Bij het invullen van deze taak, zal Dock afspraken maken met de andere 

partijen die verantwoordelijk zijn voor de programmering van een Huis van de Wijk (zie hiervoor). 

 

Financiering 
Het technisch beheer van de 4 Huizen van de Wijk zal in handen zijn van DOCK. Coördinatie en 

programmering worden bekostigd uit het beschikbare budget volwassenenwerk: 

 

 
 

Participatie en activering 
De participatie van burgers in Noord zullen wij vergroten door het volgende type initiatieven te nemen: 

 Werving van vrijwilligers en maatjes voor onderlinge zorg en steun 
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 Mensen de kans geven om werkvaardigheden op te doen door vrijwilligerswerk. 

 Groepen te coachen om zelfstandig hun activiteiten te organiseren. 

 Samenwerking in de buurt te organiseren. 

 

Participatie van mensen vindt o.a. plaats in of vanuit de huizen van de wijk. 

Uiteraard niet alleen, maar wij willen de huizen van de wijk een centrale plaats geven in het realiseren 

van de participatie doelstellingen. Nu is er zowel agogisch beheer in de huizen van wijk als dat de 

participatie makelaars o.a. allerlei activiteiten in de huizen van de wijk organiseren. 

Wij voegen beide functies samen in de, in de paragraaf over de huizen van de wijk verder uitgewerkte, 

functie van coördinator. Hiervoor reserveren wij 0,89 fte per huis van de wijk. 

De andere functies van participatiemakelaar zullen wij invullen aan de hand van de gebiedsanalyses die 

er voor Noord West, Oud Noord en Noord Oost gemaakt zijn.  

Het traject waarlangs we tot de gewenste inzet van mensen en middelen komen ziet er als volgt uit: 

 Verzamelen en rubriceren van de activiteiten die de participatiemakelaars van Combiwel deden. 

Vervolgens contact zoeken met de groepen die door hen bediend werden en inventariseren welke 

activiteiten die zij organiseerden doorgang moeten vinden, bijvoorbeeld wegens grote 

belangstelling. (4e kwartaal 2016) 

 Een nadere uitwerking van de gebiedsnalyses in heldere doelstellingen per gebied die vertaald 

kunnen worden in een gebiedswerkplan en activiteiten. (4e kwartaal 2016) 

 Een beoordeling maken van de ideeën van partijen van Samen Noord voor activiteiten op het 

terrein van participatie en activering die passen binnen de doelen en werkplannen die voortvloeien 

uit de gebiedsanalyses. (1e kwartaal 2017) 

 Per 1 januari 2017 starten met de uitvoering van de participatie activiteiten in een voorlopige 

setting met een voorlopig programma. 

 

Per 1 januari nemen wij de exploitatie van de huizen van de wijk over van Combiwel. In de loop van het 

vierde kwartaal van 2016 zullen wij beschikken over de volledige informatie met betrekking tot de 

exploitatie. In 2017 starten wij een traject waarbij de wijkbewoners een grotere rol gaan spelen in het 

beheer. Dit zal gevolgen hebben voor de exploitatie en kan leiden tot een verschuiving van budgetten 

van beheer naar participatie. 

 

Wij kiezen voorlopig voor de volgende constructie. 

 

DOCK beheert de huizen van de wijk, waarbij de partijen in Samen Noord hebben afgesproken 

gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een positief exploitatieresultaat. 

 

De participatiemakelaars komen voorlopig in dienst van: 

 Doras: Oud Noord 

 Civic: Noord Oost 

 DOCK”: Noord West 

 

De afspraak die partijen maken is dat zowel het participatie budget als het budget voor de exploitatie 

van de huizen van de wijk in de loop van het jaar op basis van nieuw verkregen inzichten kan wijzigen. 

Dit betekent dat wij van het stadsdeel vragen deze flexibele gezamenlijke inzet te faciliteren. 

 

Gebiedsprofielen 

 
 Sociaal profiel van Noord  

De gebiedsprofielen geven een inzicht in de context waarbinnen de basisvoorzieningen in Noord 

acteren. Wat speelt er in Noord, hoe is Noord samengesteld, hoe ziet de bevolking er uit welke 

problematiek is het meest dominant, maar ook welk potentieel bevat Noord? Dat alles is belangrijk 

voor het opstellen van de opdracht als bij de uitvoering ervan. Zij zijn voor stadsdeel en 

basisvoorzieningen ook een instrument voor agendavorming, prioritering, beleidsvoorbereiding en -

evaluatie. 

 

In onderstaande profielen zijn de meest in het oog springende trends en ontwikkelingen op sociaal 
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gebied en de prioriteiten op hoofdlijnen weergegeven. Als basis is gebruik gemaakt van de 

gebiedsprofielen die het stadsdeel Noord heeft opgenomen in de “Integrale opdracht 

basisvoorzieningen 2017- Versie  23  juni 2016”. Aanpalende gebieden als cultuur, sport en hier en daar 

ook leefbaarheid zijn hierin eveneens meegenomen. Gezamenlijk bieden de gebiedsprofielen context-

informatie voor de opdracht.  

 

Noord als geheel 

Wanneer je in Noord rondloopt, kan het niet ontgaan dat daar een verstrekkende transformatie aan de 

gang is. In het gebied werd lange tijd alles ondergebracht wat men in Amsterdam niet wilde hebben, te 

beginnen met het middeleeuwse galgenveld, tot de latere woonwagenkampen, de vervuilende 

chemische en scheepsbouwindustrie en het overschot aan minder bedeelde bevolkingsgroepen. Nu 

lijkt Noord onderweg om een meer geaccepteerd onderdeel van de stad Amsterdam te worden 

(Donkers, 2007). Tegelijkertijd lijkt het er op dat de oorspronkelijke bewoners van Noord door de komst 

van een nieuwe (geïmporteerde) middenklasse verder in de verdrukking komen. Wie even uitzoomt, 

ziet sterke concentraties van welvaart en welzijn in het centrum en in Amsterdam-Zuid en 

opeenhopingen van misère in Noord (naast Zuidoost en Geuzenveld).   

 

Het versterken van de ‘dragende samenleving’ en de basisvoorzieningen is mede daarom noodzakelijk 

in heel Noord. Waarbij in enkele wijken extra investeringen nodig zijn op het gebied van sociale 

cohesie, leefomgeving en veiligheid. Verbinden is daarbij de grootste opgave. Tussen oude- en nieuwe 

wijken, gevestigden en nieuwkomers.  

 

Door het hele gebied heen speelt armoedeproblematiek en vragen jeugdwerkeloosheid, het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten naast betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 

aandacht. 

 

In alle drie gebieden zijn buurten die er stedelijk gezien negatief uitspringen op het gebied van 

leefbaarheid, gezondheid, werkgelegenheid en inkomen.  

 

Noordoost  

In de wijk Buikslotermeer ontbreken fysieke en sociale verbindingen tussen buurten en (initiatieven van) 

bewoners. Extra aandacht is nodig voor achterblijvende buurten in deze twee wijken. Er zijn 

achterstanden op sociaaleconomisch gebied en op het gebied van leefbaarheid. 

 

Ontwikkelingen op sociaal gebied  

Tussen 2014 en 2024 neemt het aantal inwoners van Noord Oost twee keer zo sterk toe als gemiddeld in 

Amsterdam, met name door woningbouw in het CAN-gebied. In Noor Oost zijn veel wijken in ontwikkeling door de 

komst van de Noord-Zuidlijn en de wijkaanpak. Tussen de buurten onderling zijn er nog grote verschillenIn enkele 

buurten wonen en leven veel niet-westerse gezinnen met minimuminkomens. Ook in andere buurten is er sprake 

van relatief gezien veel kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.  

 

Stapeling problemen  

In Buikslotermeer is de situatie in het Plan van Gool en de Kleine Wereld de laatste jaren verslechterd. Hier is sprake 

van een stapeling van sociale problemen, achterblijvende leefbaarheid en weinig samenhang tussen bewoners. 

Daarnaast is de Waterlandpleinbuurt in sociaal opzicht een kwetsbare wijk, dit geldt bovenal voor de situatie van de 

jeugd.  

 

Participatie, werk en inkomen  

Een vijfde van de huishoudens in het gebied heeft een gezinshoofd met een lage opleiding en een laag 

huishoudinkomen. Er wordt relatief veel gebruik gemaakt van schuldhulpverlening en andere regelingen. Ook zijn er 

meer mensen die geen regie ervaren over hun leven. De geregistreerde werkloosheid ligt rond het stadsgemiddelde. 

De maatschappelijke participatie van de bewoners tussen 19 en 65 jaar is relatief laag, weinig vrijwilliggers. 

 

Jeugd en onderwijs  

In Noord Oost wonen relatief veel jongeren tot 18 jaar. In het deel van Noord Oost binnen de ring A10 groeien 

jongeren vaker op in een minimahuishouden dan gemiddeld. De onderwijsprestaties zijn relatief ongunstig en het 

aandeel jongeren met overgewicht is hoog.  
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In Buikslotermeer houden veel jongeren zich bezig met media rond radicalisering. Jongeren geven aan zich 

ongemakkelijk te voelen, omdat zij het gevoel hebben dat er anders naar hen gekeken wordt, voornamelijk doordat 

de berichtgeving in de media in hun ogen selectief is. Hiervoor gebruiken ze dan ook ferme taal, sowieso een trend 

die zichtbaar is onder alle jongeren in Noord Oost. 

 

Vooral in de Waterlandpleinbuurt ervaren bewoners veel spanningen en overlast van jongeren. Het stadsdeel zet in 

deze wijk een BuurtVeiligheidsTeam in om de problemen aan te pakken. In het Park Groene Zoom is daar veel 

succes mee geboekt. De overlast is daar afgenomen en de overlastgevers zijn nu zelfs actief voor hun buurt. Bij 

jongere jeugd (12-) spelen thema’s als armoede, ongezond eten (of niet eten). Voor jongeren (van 12 tot 23 jaar) is 

er genoeg te doen in de Waterlandpleinbuurt. In het Huis van de Wijk kunnen zij meedoen aan diverse activiteiten. 

Bekende activiteiten die jongeren waarderen, worden ook in deze locatie georganiseerd. Zoals Girlzz; activiteiten 

voor meiden van 10 tot 15 jaar. Of Eat and meat; lekker koken, eten en kletsen. En Team Air; tieners leren rapteksten 

schrijven. Deze activiteiten trekken ook jongeren uit andere buurten.  

 

Gezondheid  

Noord Oost scoort ongunstig op indicatoren voor de gezondheid en leefstijl van de bewoners. De bewoners ervaren 

vaker een matige of slechte gezondheid dan gemiddeld in de stad. Relatief veel inwoners hebben (ernstig) 

overgewicht, bewoners bewegen minder vaak voldoende en hebben vaker lichamelijke beperkingen 

(multimorbiditeit). 

 

Cultuur en sport  

Binnen Noord Oost herbergt de Waterlandpleinbuurt de meeste culturele voorzieningen, in Buikslotermeer is er juist 

relatief weinig aanbod. Ook blijft In Buikslotermeer het sportaanbod achter in de buurten de Kleine Wereld en het 

Plan van Gool.  

 

Gebiedsagenda Noord Oost  

 

Armoede/werk  

* Aanvalsplan armoedebestrijding  

* Verbetertraject schuldhulpverlening  

 

Participatie en zelfredzaamheid  

* Bestrijden eenzaamheid, bevorderen participatie en tegengaan polarisatie en radicalisering  

 

Veerkrachtige samenleving  

* De maatschappelijke ondersteuningsvragen in het gebied kennen en deze integraal oplossen door de 

basisvoorzieningen of de veerkrachtige samenleving te versterken. Dit door integrale samenwerking en inzet op 

betere samenwerking tussen partners in het sociaal domein.  

 

Jeugd  

* Opgroeien in de wijk: betere kansen voor kinderen (opvoedondersteuning, taal, Vreedzame Wijk) Deltaplan 

jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten  

 

Gezondheid  

* Aanpak overgewicht door voortzetting van het programma ‘Gezond Gewicht’ (met name in Waterlandpleinbuurt). 

 

Cultuur en sport  

* Versterken van culturele- en sportvoorzieningen  

 

Oud Noord  

De wijken vragen blijvend investeren in verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische 

positie van bewoners in deze wijken. In de tuindorpen is aandacht nodig voor verbinden van 

nieuwkomers met bestaande bewoners en voor behoud van sociale structuur. 

Ontwikkelingen  

Vooral het gebied rond de IJ-oever is heel dynamisch. Maar ook in de andere wijken van Oud Noord verandert de 

woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling. Zo kent het gebied een duidelijke groei van nieuwe stedelingen. 

Tussen 2014 en 2024 neemt het aantal inwoners in dit gebied sterk toe.  
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Stapeling van problemen  

Volewijck en IJplein/Vogelbuurt kennen veel armoede en zijn in sociaal opzicht kwetsbaar. De sterkste concentratie 

van problemen is te vinden in de Van der Pekbuurt en Vogelbuurt Zuid. Tussen de buurten onderling in Oud-Noord 

is er sprake van grote sociaaleconomische verschillen. Verder wonen er in Oud-Noord veel migranten en veel grote 

gezinnen. 

 

Participatie, werk en inkomen  

De zelfredzaamheid en participatie is in Oud Noord gemiddeld laag. Dit geldt in het bijzonder voor de wijken 

IJplein/Vogelbuurt en Volewijck. Ook op andere terreinen (aandeel met bijstand, gemiddeld inkomen, veel gebruik 

van de Voedselbank) is de positie minder gunstig dan gemiddeld in de stad en dan in de andere twee gebieden in 

Noord. In Oud Noord wonen relatief veel eenoudergezinnen, minima- en laagopgeleide huishoudens. In de twee 

tuindorpen wonen veel ouderen. Huishoudens uit Oud Noord maken bovengemiddeld gebruik van regelingen en 

voorzieningen waaronder schuldhulpverlening. De lagere participatie is ook terug te zien in het minder verlenen van 

mantelzorg dan elders in Noord. 

 

Jeugd en onderwijs  

Jongeren in Oud Noord groeien relatief vaak op in een minimahuishouden. Ondanks de lagere schoolprestaties is de 

jeugdwerkloosheid in Oud Noord laag. Dit komt voornamelijk omdat veel studenten zich hier vestigen en de niet- 

beroepsbevolking relatief groot is. Er zijn naar verhouding veel jongeren met problemen of behoefte aan zorg.  

 

In IJplein/Vogelbuurt valt het gebruik van social media onder jongeren op. Jongeren lijken onlosmakelijk verbonden 

te zijn met hun mobiele telefoon en zijn soms zelfs niet benaderbaar voor een gesprek. Een zorgwekkende trend is 

cyberpesten, sexting en grooming. Ook het omgaan met autoriteit in het kader van school is een veel besproken 

onderwerp. Relatief veel jongeren geven aan dat zij problemen hebben op school (worden er vaak uitgestuurd of 

hebben conflicten met docenten). Hierin lijkt het vaak mis te gaan als het gaat om het ontbreken van een “eervolle 

afgang”. Zij voelen zich voor schut gezet en willen hun eer tegenover de klas verdedigen door hard tegen de docent 

in te gaan. Dit gaat vaak gepaard met grof taalgebruik. 

 

In de Van der Pekbuurt belanden veel jongeren door het niet hebben van een baan en of diploma op een zijspoor. 

Veel van deze jongeren leven mede daardoor in een sociaal isolement. Het gedrag in de buitenruimte en op scholen 

wordt door anderen als onprettig, niet passend of respectloos ervaren. De normen en waarden vanuit de straat 

worden meenemen naar plekken die zij bezoeken. Dit gedrag lijkt  zijn voedingsbodem te vinden in de thuissituatie, 

maatschappelijke processen, media dan wel  persoonlijke ervaringen waaruit wantrouwen ontstaat. Ook zijn er 

meerdere jongeren met stemmingswisselingen. Dit zou gerelateerd kunnen zijn aan het gebruik van softdrugs.  

 

Gezondheid  

De bewoners van Oud Noord ervaren relatief vaak een matige of slechte gezondheid. Overgewicht komt in dit 

gebied ook meer voor dan gemiddeld in Amsterdam. Daarnaast komen er meer psychische klachten en meer 

eenzaamheid voor.  

 

Cultuur en sport  

Oud Noord is een gebied met veel recreatiemogelijkheden (IJ-oever, Vliegenbos en Noorderpark). Daarnaast 

bevinden zich er veel culturele instellingen.  

 

Gebiedsagenda  

Armoede/werk  

* Aanvalsplan armoedebestrijding  

* Verbetertraject schuldhulpverlening  

 

Veerkrachtige samenleving  

* Versterken en faciliteren basisvoorzieningen en veerkrachtige samenleving  

* Inzetten op betere samenwerking tussen partners in het sociaal domein.  

 

Participatie en zelfredzaamheid  

* Faciliteren en verbetering buurtbindingen, bewonersbetrokkenheid  

 

Jeugd  
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* Vergroten (onderwijs)kansen van jeugd en versterken opvoedklimaat 

* Actieve inzet van partners jeugd voor Vreedzame Wijk en ‘opgroeien in IJplein- en Vogelbuurt  

* Deltaaanpakbestrijding(jeugd)werkloosheidsbestrijdingen, voortijdig schoolverlaten  

 

Gezondheid  

* Aanpak overgewicht  

* Aanpak meervoudige gezondheidsproblematiek  

* Aandacht informele zorg  

 

Noord West  

In de wijken De Banne, Tuindorp Oostzaan en Molenwijk is verbetering nodig op sociaaleconomisch 

gebied en op het gebied van leefbaarheid. 

 

Noord-West vraagt een extra investering, omdat de beschikbaarheid van sociale basisvoorzieningen 

naar Amsterdamse maatstaven te gering is. 

 

Ontwikkelingen op sociaal gebied  

Het aantal inwoners in Noord West zal de komende tien jaar groeien, de toename is kleiner dan in de twee andere 

Noordse gebieden.  

 

Stapeling van problemen  

Binnen Noord West kennen de wijk Banne Buiksloot en de buurt Molenwijk een stapeling van problemen. In Banne 

Buiksloot spelen bij bewoners naast sociaaleconomische problemen als armoede, gezondheidsproblemen, 

laaggeletterdheid en een slechte beheersing van de Nederlandse taal. Ook is er sprake van jeugd- en 

veiligheidsproblematiek. De sociaaleconomische situatie in Molenwijk verslechtert en de buurt scoort ongunstig als 

het gaat om leefbaarheid en veiligheid.  

 

Participatie, werk en inkomen  

In een op de vijf huishoudens is het gezinshoofd laag opgeleid en is het inkomen laag. De geregistreerde 

werkloosheid ligt rond het stadsgemiddelde. Over het geheel genomen zijn er weinig vrijwilligers en is de 

maatschappelijke participatie laag. Hierbij is overbelasting van oudere mantelzorgers een extra zorgwekkende trend.  

Er wordt relatief veel gebruik gemaakt van schuldhulpverlening en andere regelingen en voorzieningen. Veel 

(jong)volwassenen wonen in bij hun ouders en vaak sprake van overgeërfde armoede. 

 

Jeugd en onderwijs  

Er wonen veel gezinnen en daarmee ook veel kinderen en jongeren in Noord West. De resultaten van de 

basisschoolleerlingen uit het gebied liggen rond het stedelijk gemiddelde. Middelbare schoolresultaten blijven 

achter. Het aandeel laagopgeleide schoolverlaters is vooral hoog in Tuindorp Oostzaan en in mindere mate in Banne 

Buiksloot. De lagere startpositie op de arbeidsmarkt is terug te zien in de jeugdwerkloosheid. In Noord West is een 

vrij hoge mate van werkloosheid onder jongeren.  

 

In de Molenwijk gaat het opgroeien in armoede voor een aantal jongeren gepaard met het veroorzaken van 

overlast. In Oostzanerwerf valt grof dan wel brutaal taalgebruik en gedrag richting volwassen bewoners en oudere 

jeugd op. Opmerkelijk is het brutale gedrag van tieners naar de oudere doelgroep van 18+. Er wordt weinig tot niets 

aangenomen van welwillende oudere jongeren. Er is sprake van negatieve effecten van social media. Er worden 

diverse opmerkelijke berichten gedeeld en gereageerd met niet sociaal wenselijke taalgebruik. 

 

De situatie in de Banne is  zorgwekkend. Er is in kader van Opgroeien in de Banne door Stichting Alexander samen 

met kinderen een onderzoek gedaan naar beleving van de buurt. Daaruit kwamen positieve signalen en knelpunten. 

Er is veel overlast gevende jeugd. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te 

komen Met elkaar en met jongerenwerkers in gesprek te gaan over thema’s als sociale vaardigheden, criminaliteit, 

liefde en seksualiteit, religie, school, werk, kwaliteiten en talenten en social media. 

Per 1 januari 2017 kot er een einde aan de tijdelijke spelbegeleiding (SPIN) vanuit speeltuin Noord Rijk. De 

verschillende partners in de buurt die werken aan de veiligheid - o.a. Jeugd & Veiligheid van Gemeente Amsterdam 

Noord, Wijkagent, straatcoaches, OuderKindTeam, DOCK, IKC NoordRijk -  maken zich zorgen om de sfeer in de 

buurt als deze inzet wegvalt. . Er is - tegen de verwachting in - behoorlijk wat sociale en gedragsproblematiek. Er zijn 

10 - 15 probleemgezinnen met meerdere kinderen die de boel op stelten zetten.  
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Gezondheid 

De gezondheid en leefstijl van bewoners in het gebied Noord West zijn relatief ongunstig. De ervaren gezondheid is 

vaker matig of slecht en bewoners kampen vaker met (ernstig) overgewicht dan gemiddeld. Bovendien ligt het 

aandeel bewoners dat voldoende beweegt iets lager dan gemiddeld en hebben bewoners vaker lichamelijke 

beperkingen. Tevens is er sprake van meer multimorbiditeit en chronische ziekten. In het gebied wonen relatief veel 

ouderen, veelal niet verbonden aan een voorziening in de wijk. Huizen van de wijk, Verpleging en Verzorging, 

wooncomplexen en burgerinitiatieven voorzien niet voldoende in de behoeften. Er is veel eenzaamheid of 

kwetsbaarheid achter de voordeur. De wijken Molenwijk (onderdeel Oostzanerwerf), Tuindorp Oostzaan en Banne 

vertonen beduidend andere en zwaardere problematiek dan bijvoorbeeld de wijken Kadoelen en de Bongerd. 

Verder zijn er meer problemen onder mensen met licht verstandelijke beperkingen en verslaving en valt het drank- 

en drugsgebruik en slechte gezondheid onder jongeren op. 

 

Cultuur en sport  

Culturele voorzieningen zijn in dit gebied onevenredig gespreid, ze zijn vooral geconcentreerd in Banne Buiksloot en 

Tuindorp Oostzaan. Bewoners uit Noord West maken (nog) weinig gebruik van de culturele voorzieningen langs de 

IJ-oever.  

 

Gebiedsagenda  

 

Armoede/werk  

* Aanvalsplan armoedebestrijding  

* Verbetertraject schuldhulpverlening  

 

Veerkrachtige samenleving  

* Inzet op betere samenwerking tussen partners in het sociaal domein.  

* Faciliteren verbetering buurtbinding en bewonersbetrokkenheid  

 

Jeugd  

* Deltaplan jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten 

* Inzet voor Vreedzame Wijk en Opgroeien in de Banne  

 

Gezondheid  

* Aanpak overgewicht 

* Aanpak meervoudige gezondheidsproblematiek  

 

Cultuur  

* Cultuuraanbod verbeteren en (culturele) initiatieven en voorzieningen binnen Noord West meer spreiden en 

uitwisselen. 

 

 


