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Rode draad 
Voor u ligt de halfjaarrapportage Samen Noord 1 Januari – 30 juni 2019. In deze rapportage is 

verantwoord op de gezamenlijke ontwikkelopgave die staat beschreven in het Meerjarenplan Samen 

Noord 2018-2020 en op de resultaten van iedere individuele organisatie. De belangrijkste uitkomsten, 

te lezen in onderliggend rapport zijn: 

 

Voortgang meerjarenplan/ontwikkelopgave  

• In december 2018 heeft Samen Noord een zelfevaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze 

zelfanalyse noopte tot een herprioritering van het Meerjarenplan 2018-2020.  

o De 14 werkgroepen beschreven in het Meerjarenplan 2018-2020 zijn samengevoegd 

tot 8 werkgroepen in 2018 

o In 2019 zijn conform de herprioritering 3 werkgroepen gestart. 

 

(Afwijkingen) productie en bereik 

• 9 van de 9 leveren volgens productie en behalen hun bereik. De afwijkingen zijn: 
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Voortgang Meerjarenplan 2019-2020 Samen Noord 

Werkgroepen 
2 Werkgroepen zijn in 2019 gestart en 7 werkgroepen lopen door in 2019 conform Meerjarenplan, te 

weten:  

  

Werkgroepen Projectresultaat 
1. Communicatieplan maken en uitvoeren Eind 2020 is er meer bekendheid van onze 

basisvoorzieningen in de buurten, bij onze 

collega’s en bij externe organisaties. 

2. Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod Eind 2018 hebben we verder in kaart gebracht 

op welke punten ons aanbod moet worden 

aangepast en hebben we een plan gemaakt om 

dit op weg naar 2020 te realiseren en is ons 

doel dat we eind 2020 de vernieuwingen 

(beschreven in het Meerjarenplan) in ons 

aanbod hebben gerealiseerd. 

3. Extra begeleiding bijzondere doelgroep Eind 2020 komt de bijzondere doelgroep naar 

het Huis van de wijk om anderen te ontmoeten 

of gebruik te maken van toegankelijk aanbod en 

onderschrijft de kwetsbare doelgroep dat zij zich 

nog steeds thuis en welkom voelen. 

4. Organiseren trainingen medewerkers en 
vrijwilligers in doelgroepen en aanbod 

Eind 2020 hebben alle medewerkers en 

vrijwilligers voor wie het relevant is het 

scholingsaanbod gevolgd en passen zij kennis 

en nieuwe vaardigheden toe in hun werk. 

5. Aansluiten bij de bestaande Noordse 
netwerken 
 

Eind 2020 hebben wij de samenwerking met 

andere Noordse Netwerken dusdanig versterkt 

zodat we (potentiele) bewoners met andere 

Noordse Netwerken kunnen bespreken en wij 

bewoners beter door kunnen verwijzen naar 

passend aanbod. 

6. Vrijwilligersbeleid en -werving  
 

Eind 2018 hebben alle betrokken Samen Noord 

organisaties ons vrijwilligersbeleid en 

wervingsplan geïmplementeerd, zodat meer 

Noordelingen zich blijvend en naar tevredenheid 

actief inzetten voor elkaar en hun omgeving. 

7. Opzetten meetmethode voor bereik en 
klanttevredenheid 

Eind 2018 hebben we inzicht in de 

klantervaringen, zodat we bij kunnen sturen op 

weg naar 2020. 

9. Toetsen op Laagdrempelige toegang tot 
basisvoorzieningen 

Eind 2020 zijn meer klanten tevreden over de 

manier waarop ze (verder) geholpen zijn, weten 

meer klanten ons te vinden en voelen ze zich 

welkom.  

10. Samenwerking met WPI Eind 2020 activeren en bereiken wij een groter 

deel van de kwetsbare mensen die niet naar 

onze organisaties of Huizen van de Wijk 

toekomen door samenwerking met WPI. 
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Herprioritering Meerjarenplan 2019-2020 

In december 2018 heeft Samen Noord een zelfevaluatie uitgevoerd. De uitkomst van deze zelfanalyse 

noopte tot een herprioritering van het Meerjarenplan 2018-2020, omdat de zelfevaluatie leidde tot 

aanvullende ambities maar de werkbelasting voor Samen Noord door de organisaties al als te hoog 

wordt ervaren. Hieronder wordt de beperking en prioritering van het aantal werkgroepen in 2019 en 

2020 beschreven per werkgroep. 

 

• Communicatie en Scholing en Training: Dit blijft een doel van Samen Noord. We beperken het 

communicatieplan tot het werken aan interne bekendheid van het aanbod (niet extern), omdat 

het geen doel is om als Samen Noord bekend te worden. De individuele organisaties pakken 

zelf de externe bekendheid van hun voorzieningen op. De focus in 2019 ligt op het vergroten 

van de interne bekendheid van de Samen Noord organisaties en hun aanbod bij alle 

medewerkers van Samen Noord. In 2020 ligt de focus op de overdracht van kennis over 

doelgroepen (hoe herken je de doelgroep of specifieke problematiek, hoe ga je er mee om 

etc.). Daarmee komt dit initiatief dicht te liggen bij een ander initiatief: ‘Organiseren trainingen 

medewerkers en vrijwilligers in doelgroepen en aanbod’. We voegen deze werkgroepen 

samen 

• Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod: Het onderzoek naar overlap is afgerond en vraagt 

geen aanvullende acties. Het onderwerp ‘Aansluiting’ laten we wel regelmatig als thema 

terugkomen in het OMT. De werkgroep ‘Aansluiting en vernieuwing aanbod’ schrappen we 

voorlopig, omdat er functionarissen binnen het OMT zijn aangewezen als verantwoordelijke 

t.b.v. de vernieuwingsopdracht 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep De werkgroep ‘Extra begeleiding bijzondere doelgroep 

schrappen we ook. Dit wordt door individuele partijen opgepakt. 

• Noordse Netwerken: De werkgroep ‘Aansluiten bij Noordse netwerken’ wordt geen nieuw 

leven ingeblazen, omdat we in verbinding staan met de Krijtmolen Alliantie via Jennie de 

Boer. Daarnaast is een van de speerpunten van de krijtmolenalliantie om de netwerkstructuur 

in Noord te verbeteren. Daarom pakken wij dit niet op, om dubbel werk te voorkomen. 

• Vrijwilligersbeleid en -werving: De werkgroep ‘Vrijwilligersbeleid en -werving’ blijft nodig. De 

focus in de eerste helft van 2019 ligt op het afronden van het uitwerken van beleid en visie, 

omdat de werkgroep is vertraagd door een overschatting aan het te investeren uren. In de rest 

van 2019 en 2020 ligt de focus op de uitvoering: gezamenlijk werven en sterke ondersteuning 

vrijwilligers (scholing, begeleiding, coaching). 

• Samenwerken met WPI: We zetten vooral in op contact met andere partijen (zoals WPI) om 

deze mensen te vinden en de individuele organisaties van Samen Noord werken hier ieder op 

een eigen manier aan. Daarom blijft werkgroep ‘Samenwerken met WPI’ bestaan. 

• Opzetten meetmethode voor bereik en klanttevredenheid: Inzicht blijft belangrijk, daarom 

heeft het stadsdeel het initiatief voor monitoring opgepakt. Wij zijn aangesloten bij deze 

stedelijke monitor basisvoorzieningen. De werkgroep ‘Opzetten meetmethode voor bereik en 

klanttevredenheid’ is daarom overbodig. We laten het onderwerp wel regelmatig als thema 

terugkomen in het OMT. 

• Toetsen op laagdrempelige toegang tot basisvoorzieningen: Voor ‘Activiteiten blijven toetsen 

op laagdrempeligheid’ schrappen we de werkgroep. Het onderwerp laten we wel regelmatig 

als thema terugkomen in het OMT, maar het is te beperkt om er een werkgroep voor te laten 

bestaan. 
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De volgende werkgroepen zijn gestart in 2019, conform herprioritering:  

Werkgroepen Projectresultaat 
1. Interne communicatie & organiseren 
trainingen medewerkers en vrijwilligers in 
doelgroepen en aanbod 

Eind 2020 is er meer bekendheid van onze 

basisvoorzieningen bij onze collega’s. 

6. Vrijwilligersbeleid en -werving  
 

Eind 2018 hebben alle betrokken Samen Noord 

organisaties ons vrijwilligersbeleid en 

wervingsplan geïmplementeerd, zodat meer 

Noordelingen zich blijvend en naar tevredenheid 

actief inzetten voor elkaar en hun omgeving. 

10. Samenwerking met WPI Eind 2020 activeren en bereiken wij een groter 

deel van de kwetsbare mensen die niet naar 

onze organisaties of Huizen van de Wijk 

toekomen door samenwerking met WPI. 

 

De volgende werkgroepen staan op de agenda van het OMT: 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep: Eind 2020 komt de bijzondere doelgroep naar het 

Huis van de Wijk om anderen te ontmoeten of gebruik te maken van toegankelijk aanbod en 

onderschrijft de kwetsbare doelgroep dat zij zich nog steeds thuis en welkom voelen. 

• Toetsen op laagdrempelige toegang tot basisvoorzieningen: Eind 2020 zijn meer klanten 

tevreden over de manier waarop ze (verder) geholpen zijn, weten meer klanten ons te vinden 

en voelen ze zich welkom.  

• Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod: Eind 2018 hebben we verder in kaart gebracht op 

welke punten ons aanbod moet worden aangepast en hebben we een plan gemaakt om dit op 

weg naar 2020 te realiseren en is ons doel dat we eind 2020 de vernieuwingen (beschreven in 

het Meerjarenplan) in ons aanbod hebben gerealiseerd.  

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 2 onderzoeken vorig jaar waarin weinig 

overlappend aanbod werd gevonden is er besloten om deze werkgroep ‘on hold’ te zetten 

omdat er geen middelen zijn om boven op de bestaande ontwikkelingen veel extra te doen. 

Wel is er gekozen om een deel van het overgeschoten budget van de exploitatie Huizen van 

de Wijk in te zetten om een gezamenlijke wervingsactie voor vrijwilligers op touw te zetten. 

We hopen ook over 2019 weer een overschot te zien en dit in te zetten in “extra’s waar nu 

geen ruimte voor is.  

 

De verschillende organisaties zijn continu alert op vernieuwen en bewegen mee met 

veranderende vragen vanuit de doelgroep, de opdrachtgever en passen opgedane nieuwe 

inzichten toe. Omdat dit zo organisch en vaak met kleine stapjes gaat is het soms lastig om 

heldere showcases daarvan te propageren. Waar we kansen zien dit wel te laten zien doen 

we dat. We innoveren niet om de innovatie zelf.  

 

Er zijn verschillende voorbeelden van vernieuwing terug te vinden in deze rapportage, zowel 

per organisatie als in de samenwerking tussen organisaties. 

Mijlpalen  

• Communicatie: Eind maart 2018 hebben de collega’s van de negen organisaties elkaar en 

elkaars projecten beter leren kennen tijdens een Kick-off bijeenkomst van Samen Noord. 

Midden april waren betrokkenen aanwezig bij de bijeenkomst Samen Noord Vertelt. 
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• Communicatie: Samen Noord informeert de collega’s over ontwikkelingen en trends van de 9 

organisaties via een interne nieuwsbrief eens per kwartaal. 

• Communicatie: Eind juni 2018 is het nieuwe logo van Samen Noord gelanceerd. 

• Communicatie: Eind september 2018 zijn de communicatieprofessionals van alle organisaties 

bij elkaar gekomen om elkaar te informeren over Samen Noord en input te ontvangen voor het 

communicatieplan.  

• Communicatie: Begin december 2018 is het communicatieplan 2019-2020 vormgegeven en 

ter goedkeuring aan de stuurgroep voorgelegd. 

• Communicatie: In januari 2019 is in samenwerking met de werkgroep Scholing & Training een 

brochure samengesteld om betrokken professionals te informeren over Samen Noord en de 

negen organisaties.  

• Communicatie: Begin juni is er een nieuwsbrief uitgegaan naar alle partners van Samen 

Noord. 

• Communicatie: Begin juli is akkoord gegeven op de begroting van communicatie. De 

werkgroep kan aan de slag met het communicatieplan. 

• Communicatie: PR van de Lief & Leedstraat is in samenspraak met werkgroep communicatie 

ontwikkeld.  

• Communicatie: In april zijn de communicatie profs van VCA, Doras en de Regenboog Groep 

i.s.m. campagnebureau BKB gestart met het ontwikkelen van een campagne om 

vrijwilligersmaatjes te werven in Noord. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt met gelden van 

Samen Noord, maar is bedoeld voor alle partijen die in Noord met maatjes werken (denk aan 

Burennetwerk). Het idee van de campagne staat en wordt in de zomerperiode verder 

uitgewerkt. In de hele maand september loopt de campagne. 

• Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod: Eind februari 2018 heeft Samen Noord 

‘overlappend aanbod’ gedefinieerd. 

• Doorontwikkelen en vernieuwend aanbod: Eind maart 2018 is het aanbod van Samen Noord 

intern onderzocht op overlap, zodat waar mogelijk het aanbod kan worden aangepast 

waardoor het beter op elkaar aansluit. Conclusie: geen overlap. 

• Doorontwikkelen en vernieuwend aanbod: Begin september 2018 is overlappend aanbod 

opnieuw gedefinieerd. 

• Doorontwikkelen en vernieuwend aanbod: Vanaf eind september 2018 monitoren 

vernieuwingsfunctionarissen per onderwerp en domein binnen het OMT de voortgang op onze 

vernieuwingsopdracht. 

• Doorontwikkelen en vernieuwend aanbod: Eind september 2018 is het aanbod van Samen 

Noord opnieuw onderzocht op overlap, door externe, zodat waar mogelijk het aanbod kan 

worden aangepast waardoor het beter op elkaar aansluit. Conclusie: geen storend overlap. 

• Doorontwikkelen en vernieuwend aanbod: Begin september 2018 is een nieuwe definitie van 

overlappend aanbod bepaald. 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep: Eind juli 2018 is het eerste deel van een onderzoek 

naar de toegankelijkheid middels mystery guests van de Huizen van de Wijk voor de 

bijzondere doelgroep afgerond. 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep: Eind juni 2018 organiseert Samen Noord een training 

voor vrijwilligers om beter om te gaan met de bijzondere doelgroep. 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep: Eind oktober 2018 zijn de uitkomsten uit het 

toegankelijksheidsonderzoek van de Huizen van de Wijk middels mystery guests gedeeld met 

de Samen Noord partners en het stadsdeel. Het onderzoek geeft een goed beeld van hoe de 

toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk wordt ervaren door mensen met een GGZ of 

LVB-achtergrond. 

• Extra begeleiding bijzondere doelgroep: In het najaar van 2018 (en in het voorjaar van 2019) 

zijn de vrijwilligers van de Huizen van de Wijk getraind in hoe om te gaan met mensen uit de 

bijzondere doelgroepen (wordt in het najaar van 2019 vervolgt) met aandacht voor kenmerken 

van de bijzondere doelgroepen en handvatten gekregen voor de werkwijzen.  
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• Scholing & training: Eind januari 2018 zijn drie stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam 

een behoefteonderzoek gestart. Zij hebben de kennis geïnventariseerd over elkaars aanbod 

en geïnventariseerd hoe de mensen geïnformeerd willen worden. 

• Scholing & training: Eind maart 2018 is een behoefteonderzoek naar de kennis van 

medewerkers over het aanbod van de andere acht partijen afgerond.  

• Scholing & training: Begin november 2018 is een informatiebrochure over het aanbod van alle 

Samen Noord organisaties verspreid richting medewerkers van de organisaties. 

• Scholing & training: Begin mei 2019 heeft een kennisdelingsbijeenkomst plaatsgevonden om 

medewerkers te trainen over doelgroep en aanbod. 

• Vrijwilligersbeleid en -werving: Eind maart 2018 is de Benchmark van het vrijwilligersbeleid 

tussen de negen organisaties afgerond. 

• Vrijwilligersbeleid en -werving: Eind juni 2018 is het advies aan de stuurgroep van Samen 

Noord over het te uniformiseren vrijwilligersbeleid afgerond en gepresenteerd. De 

aanbevelingen zijn (met een paar kanttekeningen) overgenomen. Gestreefd wordt niet naar 

een uniform beleid maar naar een gemeenschappelijk raamwerk waarbinnen variatie per 

organisatie mogelijk is. Dit wordt afgerond voor de zomer van 2019. 

• Vrijwilligersbeleid en -werving: Eind november 2018 is een gemeenschappelijke 

wervingscampagne voor maatjes in Noord opgestart. 

• Meetmethode en klantervaringen: Eind januari 2018 is de onderzoeksmethode opgesteld om 

de klantervaringen bij Jeugd (Wijsneus, DOCK en SPIN) af te nemen. 
• Meetmethode en klantervaringen: Eind februari 2018 zijn alle medewerkers getraind om de 

interviews bij Jeugd af te nemen. 
• Meetmethode en klantervaringen: Eind juni 2018 zijn alle interviews afgerond om de 

klantervaringen bij Jeugd op te halen.  
• Meetmethode en klantervaringen: Eind juli 2018 zijn alle resultaten uit de interviews ten 

behoeve van de klantervaringsonderzoek bij Jeugd geanalyseerd. Eind september zal e.e.a. 

in een verslag zijn samengevat.  

• Meetmethode en klantervaringen: Eind mei 2018 is Samen Noord aangesloten bij een 

stedelijk traject ‘monitor basisvoorzieningen’ om in samenwerking met andere partners nieuwe 

indicatoren op te stellen voor de monitor en een onderzoeksmethode voor klantervaringen. 

• Meetmethode en klantervaringen: Eind december 2018 hebben de jeugdpartners een 

gezamenlijk een onderzoek naar klantervaringen opgezet en uitgevoerd en de uitkomsten 

gedeeld. Resultaat is de rapportage Samen (op)groeien in Amsterdam Noord 

• Meetmethode en klantervaringen: Eind november 2018 is het gezamenlijke format van de 

(half)jaarrapportage geëvalueerd en verbeterd in samenwerking met het stadsdeel. 

• Accountmanagement: Eind maart 2018 is inzichtelijk gemaakt op welke manier de individuele 

organisaties met de accounthouders en andere ambtenaren bij het stadsdeel in verbinding 

staan. 

• Accountmanagement: Eind maart 2018 heeft jeugd de Positieve Pedagogische Omgeving 

gepresenteerd tijdens het gebiedsteamoverleg en gevraagd om samenwerking. 
• Accountmanagement: Eind oktober 2018 heeft het stadsdeel de rollen en 

verantwoordelijkheden van de verschillende contactpersonen verduidelijkt.  

• Accountmanagement: Eind november 2018 zijn afspraken gemaakt over aansluiten op de 

overlegstructuur van de gebiedsteams. Hiertoe is Jennie de Boer, projectleider wijkzorg Noord 

in november aangehaakt bij de werkgroep. Zij zal verder onderzoeken op welke manier wij 

Wijkzorg, Beter Samen in Noord en Samen Noord kunnen verenigen. Ook binnen het OMT 

vindt monitoring en zo nodig bijsturing van het accountmanagement plaats.  

• Accountmanagement Doorlopend op individueel niveau hebben de Samen Noord organisaties 

overleg met de accounthouders en andere ambtenaren over individuele prestatie-afspraken. 

Samen Noord heeft hiernaast collectief overleg met het stadsdeel en de gebied teams en 

levert 2x per jaar een gezamenlijk verantwoordingsrapportage. 
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• Accountmanagement Begin 2019 is de werkgroep in haar huidige vorm opgeheven omdat de 

gewenste resultaten zijn bereikt. Wel zullen wij binnen Samen Noord aandacht blijven houden 

voor een goede samenwerking/afstemming met het Stadsdeel. 

• Aansluiten bij Noordse netwerken: Eind juni 2018 zijn er gesprekken gevoerd tussen de 

werkgroep en stadsdeel over het verstevigen van bestaande structuren.  

• Aansluiten bij Noordse netwerken: November 2018 is geprobeerd om een gesprek te 

organiseren tussen de werkgroep en de gebiedsteams van Stadsdeel Noord, dit is helaas niet 

tot stand gekomen.  

• Aansluiten bij Noordse netwerken: November 2018 is er een start gemaakt met aansluiting 

met de Wijkzorg Alliantie Noord.  

• Samenwerking met WPI: Eind mei 2019 is een eerste bijeenkomst georganiseerd met 

verschillende partijen uit Samen Noord die een al op een bepaalde manier samenwerken met 

WPI in uiteenlopende vorm.  
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Vernieuwing 

Voor kinderen en jeugd 

Er is een grotere rol voor ouders en andere volwassenen gerealiseerd 

Al in 2018 realiseerden de partners Samen Noord Jeugd een grotere rol voor ouders en andere 

volwassenen in ons aanbod. In 2019 zetten we deze ontwikkeling door. Dit is zichtbaar bij 

verschillende activiteiten die door de PPO zijn geïnitieerd (zie de gezamenlijke uitwerking van de 

PPO). Ook bij de overige activiteiten van SPIN zijn steeds meer ouders/ buurtbewoners actief als 

vrijwilliger. Dit is vooral het geval bij de Spelinlopen, bij het onderhoud van de speeltuinen, bij de 

moestuinen en bij specifieke activiteiten op de speeltuinen zoals koken en creatieve activiteiten (o.a. 

onderdeel van de nieuwe opdracht kinderwerk).  

Meer aandacht voor starters op de arbeidsmarkt.  

In de activiteiten van DOCK wordt veel aandacht gegeven aan het voorbereiden van jongeren op de 

arbeidsmarkt. Zo worden er geregeld sollicitatietrainingen aangeboden op verschillende DOCK 

locaties in Noord. De Junior Jongerenwerkers blijken het in de praktijk goed te doen op de 

arbeidsmarkt vanwege de uitvoerige trainingen die zij ontvangen, hun positieve instelling, en de 

coaching en begeleiding die zij van jongerenwerkers krijgen. In 2019 is een extra groep junior 

jongerenwerkers opgeleid. Ook middels zakgeldprojecten worden jongeren voorbereid op de 

arbeidsmarkt, zo is het Prikproject in Noordoost een voorbeeld waar jongeren leren om te gaan met 

werktijden en beloning.  

 

Voor participatie en activering 

Huizen van de Wijk zijn door ontwikkeld tot ‘participatie-knooppunten’ 

Het Huis van de Wijk is een plek waar dagelijks honderden mensen komen. Sommigen bezoekers 

hebben al aansluiting gevonden bij een activiteit. Andere mensen zoeken nog naar een activiteit die bij 

hun past of ze hebben een vraag. De variatie in onderwerpen en vragen is heel erg groot. Dat maakt 

het een even grote uitdaging om hierop aan te sluiten. De vrijwilligers, participatiemedewerkers, 

beheerder en coördinator beantwoorden het grootste deel van deze vragen. Dat kost wel veel tijd én 

kennis. In het geval van een vrijwilliger is soms de kennis niet aanwezig. En in het geval van de 

beheerder/ coördinator is er soms gebrek aan tijd, omdat er organisatorisch ook werk ligt.  

Om zo goed mogelijk te blijven aansluiten op de vragen van burgers zijn er/ worden er verschillende 

acties ondernomen. Er wordt informeel gewerkt aan kennisdeling tussen vaste huurders en gebruikers 

van het Huis. Daarnaast krijgt een bezoeker in het Huis van de Wijk ook de kans om zich persoonlijk 

verder te ontwikkelen door het volgen van een traject. Hierbij is er ook meer tijd en aandacht voor een 

individu. Het is heel goed dat deze trajecten in het Huis van de Wijk worden aangeboden. We bieden 

op dit moment verschillende trajecten aan, zoals Noord Actief van Civic. Dat traject kan worden 

opgestart in samenwerking met de betrokken WPI klantmanager. Daarnaast zijn er verschillende 

ontwikkeltrainingen en activiteiten op het gebied van lichaamswerk, stressbestendigheid en 

emotionele bewustwording.  

Kansen voor betere toeleiding naar taalaanbod en meer taaloefenplekken  

Het afgelopen half jaar zijn op alle Huizen van de Wijk en een aantal buurtkamers taaloefenplekken en 

inloopspreekuren geboden. Het aanbod vindt plaats in heel Noord en wordt opgezet door, of in 

samenwerking met Eva & Adam. Vanuit het klantenbestand van WPI en via de klantmanagers melden 

zich veel deelnemers aan. Een zorg is het grote verloop in deelname aan de lessen. Veel deelnemers 

starten maar haken gedurende het half jaar af. Het voornemen is om deelnemers bij de start 

nadrukkelijker te wijzen dat 90% aanwezigheid verplicht is. 
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Als proef, om deelnemers meer te binden, gaan we bij een aantal lesgroepen werken met een vast 

cursusaanbod door te werken met een aantal geselecteerde ‘Succes-werkboeken’. 

Het aanbod van taaloefenplekken en inloopspreekuren in de Huizen van de Wijk en buurtkamers 

wordt voortgezet. 

 

Om op zoveel mogelijk plekken taaloefenplekken te kunnen aanbieden zal een extra inspanning 

gedaan worden om voldoende vrijwillig docenten en maatjes te werven. Deze inspanning wordt 

gedaan vanuit Eva & Adam maar we vragen ook onze partners om hier een actieve houding in aan te 

nemen. 

 

Voor 15 augustus 2019 zal Samen Noord een gezamenlijk plan van aanpak opstellen met als doel 

een beter bereik van de NT1 doelgroep en aandacht voor netwerkontwikkeling.  

Kansen voor meer aandacht voor computergebruik 

De vraag naar trainingen in basisvaardigheden van gebruik van telefoon, tablet en computer blijft. 

Een grote groep mensen beschikt weliswaar over basisvaardigheden voor gebruik van deze 

apparaten, echter velen benutten onvoldoende de praktische mogelijkheden die deze apparaten te 

bieden hebben. Men weet vaak niet hoe te werken met gebruiksnamen en wachtwoorden, veilig 

bankieren, beheer van abonnementen of lidmaatschappen bij verzekeraars, telefoonmaatschappijen 

of het zoeken van informatie bij overheid en andere diensten. Het aanbieden van meer open inloop 

spreekuren waarbij een vrijwilliger de deelnemers bijstaat in het werken met deze praktische 

mogelijkheden is gewenst. Ook hierbij is extra werving en scholing van vrijwillige docenten vereist. 

Een samenwerkingsnetwerk is ontwikkeld (i.s.m. Vluchtelingenwerk en WPI) 

De inzet rondom het opzetten van een samenwerkingsnetwerk is nog volop gaande. De coördinator 

statushouders heeft afgelopen periode weer gesprekken gevoerd met verschillende partijen en is een 

verbinder geweest in het netwerk. Over dit onderdeel is een aparte projectaanvraag 2de helft 2019 

verstuurd en komt er een aparte verantwoording over de 1ste helft 2019. Hieronder kort de uitkomsten 

van het afgelopen half jaar. Voor meer informatie over de voortgang verwijzen wij u naar deze door u 

ontvangen stukken.  

 

Er zijn afgelopen half jaar mooie resultaten behaald en er is geleerd van de minder succesvolle 

onderdelen van de opdracht. Zo is er een netwerkbijeenkomsten geweest die erg druk bezocht was en 

bijdroegen aan kennismaking en informatiedeling binnen het netwerk en vergroting van de kennis over 

de doelgroep (thema’s waren oa mannen met psychische klachten en achtergrondinformatie over de 

Eritrese doelgroep)  Daarnaast zijn er ambassadeurs per organisatie van Samen Noord aangesteld en 

is er samen met een taalschool een pilot opgezet waarbij een deel van een formeel taaltraject 

ingericht is op een kennismaking van de doelgroep met de sociale basis. Ook is er het eerste contact 

gelegd met Team Ed voor de begeleiding van ervaringsdeskundigen. 

Een minder succesvol onderdeel van de uitvoering was het in kaart brengen van het aanbod in Noord. 

Er is gekozen om gebruik te maken van de bestaande tool jekuntmeer.nl. Er is actief samengewerkt 

met jekuntmeer, er is een “vinkje” statushouder mogelijk gemaakt op de site en jekuntmeer heeft zich 

gepresenteerd tijdens de eerste netwerkbijeenkomst en organisaties aangeboden ter plekke hun 

aanbod op de site te zetten. Helaas bleek de praktijk weerbarstiger dan de theorie en is er wel een 

vraag naar een overzicht maar blijft de input mager. Er is daarom gekozen om dit op een andere 

manier te gaan ondervangen.  

Meer Gezamenlijke inzet armoedebestrijding 

Training Buurtbuddy 
Regiegroep Armoede Vinden en Verbinden heeft vervolg gekregen in trainingen ‘Buurtbuddy’ i.s.m. 

met WPI, en Kerk en Buurt. In 2019 zijn 2 groepen buurtbewoners opgeleid met gemiddeld 8 
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deelnemers. De trainingen vonden plaats in Noord Oost en Oud Noord. In het najaar start een derde 

trainingsgroep in de Banne, Noord West. De trainingen worden verzorgd door Kerk&Buurt en Doras. 

Werving gebeurde vooral via de klant- netwerken van de professionals, facebook, 100% Noord app en 

via reeds opgeleide buurtbewoners! De doorverwijzing vanuit WPI is minder soepel dan verwacht 

hetgeen met name ligt aan de ingewikkeldheid voor klant managers om WPI klanten te selecteren.  

De opgeleide buurtbuddy’s gaan verschillend aan de slag na de training. Zij zetten hun nieuw 

verworven kennis in bijv. bij een verzorgingshuis, bij Kerk&Buurt, of als maatje bij 

Schuldhulpverlening, Vroeg erop af. Een van de opgeleide buurtbewoners: ‘Ik hoef het probleem niet 

op te lossen voor mensen maar kan hun helpen door te vertellen waar ze terecht kunnen. Zelfs op de 

pont doe ik dat.’ Opgeleide ervaringsdeskundigen, doorgestroomd vanuit een 

schuldhulpverleningstraject ,hebben meegewerkt aan voorlichtingen bijvoorbeeld tijdens een inspiratie 

middag van het Ouder Kind Team. Ook bij het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in 

Opleiding (Losgio) hebben zij verteld hoe je in gesprek kunt gaan met mensen over/met schulden. 

 

Lief en Leed straten 
Binnen participatie en activering van volwassenen hebben Civic, DOCK en Doras samengewerkt aan 

het nieuwe project ‘Lief en Leed-straten’. Prisma en Burennetwerk participeren in de stuurgroep omdat 

ook zij veel ervaring hebben in werken met buurtbewoners.  

 

Bij een Lief- en Leedstraat worden enthousiaste bewoners gezocht die een Lief- en Leed budget 

willen beheren. Met dit budget kunnen de bewoners hun buren een hart onder de riem steken 

wanneer het niet zo goed gaat. Ook kunnen ze buurtbewoners feliciteren met een bijzondere 

gebeurtenis. Op deze leuke en eenvoudige manier wordt het contact tussen buren bevorderd. De 

participatiemakelaars van Civic, DOCK en Doras zijn getraind in deze nieuwe werkwijze. Inmiddels 

zijn er zeven lief- en leedstraten die in verschillende mate in ontwikkeling zijn. Op 3 juli was er een 

kleine, feestelijke start bijeenkomst van Lief- en Leed in Amsterdam Noord voor gangmakers, 

buurtbewoners.participatiewerkers.  

  

Het doel van lief- en leedstraten is het verminderen van eenzaamheid in Amsterdam Noord middels 

het stimuleren van contact en betrokkenheid bij buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen onderling 

sterker betrokken raken in de eigen leefomgeving of die van een ander, bijvoorbeeld ook op 

signalering van dreigend isolement van een buur.  

  

De aanpak vindt plaats in een straat, deel van een straat of wooncomplex van een straat, plein, galerij, 

etc. De betrokken bewoners zijn geen vrijwilligers, maar buren. Dat wil zeggen dat zij handelen en 

doen vanuit hun woonbelang en niet vanuit een zorgonderdeel of project. Het oog voor elkaar hebben 

kent zijn grenzen en wordt vooral ingevuld vanuit het praktische en signalerende gedeelte. Dit zal 

voornamelijk ook incidenteel zijn en niet structureel. De rol van een gangmaker, de actieve bewoner 

die het Lief- en Leedpotje beheert, is wel structureel aan het begin en zal gericht zijn op het 

gangmaken en het organisatorische vlak. De gangmakers dienen de boel op gang te brengen door 

middel van het bieden van burenhulp aan elkaar, gepaard met ondersteuning van professionals op de 

achtergrond. Echter dit is dan ook weer op eigen inzicht en wat er nodig is per straat, flat, etc. De 

gangmakers in kwestie weten namelijk zelf wat er nodig is gezien zij daar zelf wonen en onderdeel 

maken van de leefomgeving (Zie ook Participatie en Activering: Participatiewerk Amsterdam Noord 

2019) 

 

Daarnaast: 

• Door ontwikkelen nazorg bij schuldhulpverlening: De inzet van maatjes bij preventie 

schuldhulpverlening gaat goed. De intervisie wordt nog steeds verzorgd door RBG, Prisma en 

Humanitas. Ook het spreekuur bij het SBO Universum voor ondersteuning budgettering 

ouders is verlengd.  
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• Belastingspreekuren Sociaal Raadslieden: Er zijn belastingspreekuren door Sociaal 

Raadslieden van Doras bij het Leefkringhuis georganiseerd. In de maanden maart en april 

waren sociaal raadslieden aanwezig op de woensdagochtend voor het invullen van belasting 

aangiften 2018. Zij konden goed focussen op de specialistische kant want het Leefkringhuis 

verzorgde de logistiek m.b.t. de klanten. De maatschappelijk werkers van het Leefkringhuis 

pakten de taken op in andere leefgebieden. Een mooie complementaire samenwerking. Er 

waren gemiddeld 10 klanten per dagdeel, in totaal rond de 80 klanten. Van minimaal 3 klanten 

is er nog vervolgcontact met de Sociaal Raadsman geweest. De klanten wisten dat de Sociaal 

Raadsman van Doras kwam en vonden het allen prima. 

• Betere doorverwijzing: In juni 2019 hebben Doras, het Leefkringhuis en de Centrale 

Voedselbank op management niveau afgesproken dat het Leefkringhuis de klanten 

voorafgaand aan de intake een toestemmingsformulier voorlegt om contact op te nemen met 

Doras om zo na te gaan of de klant daar bekend is. Het gewenst resultaat is op deze wijze 

meer zicht te krijgen op de situatie van de langdurige klanten en het sneller toeleiden van 

nieuwe klanten richting Doras. 

Voor mantelzorg 

Meer voorlichting over mantelzorg afgestemd op specifieke doelgroepen zoals jongeren en allochtonen  

In Noord werken we op een outreachende aanpak: op “vindplaatsen “proberen we contact te maken 

met mantelzorgers. In plaats van te wachten tot mantelzorgers zich bij ons melden, gaan wij actief op 

zoek en in gesprek met mantelzorgers.  

Het doel is een toekomstbestendige mantelzorgsituatie te creëren. Via deze preventieve werkwijze 

voorkomen we overbelasting en toekomstige uitval van mantelzorgers. 

Een van die vindplaatsen is het BovenIJ ziekenhuis.  

Een mantelzorgcoach van Doras is wekelijks aanwezig, heeft contacten met verpleegkundigen en 

artsen op de afdelingen; hieruit komen aanmeldingen van mantelzorgers.  

Dat dit een succesvolle aanpak is blijkt uit het aantal mantelzorgers die we bereiken: met ruim 60 

mantelzorgers zijn trajecten uitgevoerd. 

De toegevoegde waarde: 

 

1. Het geven van praktische en emotionele ondersteuning; ondersteunen bij keuzes.  

2. Het regelen van respijtzorg  

3. Het activeren dan wel het vergroten van de leefwereld van de mantelzorger.  

 
Er is tevredenheid en enthousiasme alom, zowel bij het BovenIJ ziekenhuis als bij DORAS zelf, maar 

met name bij de mantelzorgers die zich ondersteund voelen. 

In een toekomstbestendige thuissituatie wordt de mantelzorger ontlast dan wel in zijn kracht gezet.  

 

Met de thuiszorgorganisaties hebben we samenwerkingsverbanden ontwikkeld wat o.m. resulteert in 

een korte lijn naar mantelzorgondersteuning. 

Aanmeldingen en verwijzingen vinden nu sneller en gerichter plaats. 

Wij zullen blijvend investeren in de contacten met thuiszorgorganisaties, o.m. via wijkzorg, om 

mantelzorgondersteuning van cliënten van de thuiszorg te kunnen waarborgen.  

 

Project Jasmijn/Alzheimer theehuis is gericht op de aanpak van Alzheimer bij mensen met een 

migratieachtergrond. Jasmijn is een outreachende carrousel voor alle nationaliteiten in Amsterdam 

Noord. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. Kennis over gezondheid, geheugen problemen 

stress omgang door de mantelzorger bij beginnende dementie, toegang tot de zorg: hoe verkrijgt men 

die, hoe doorbreekt men dit taboe. Jasmijn doet eigenlijk constant een behoefteonderzoek. Daarin 

komen de volgende zaken naar voren: 

- Opvoeding/Taal/Integratie; behoefte om hier over te praten en na te denken 
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- Omgang door de mantelzorger met start dementie in thuisland; dit is een probleem 

- Toegang tot de zorg; hoe verkrijgt men die, hoe doorbreekt men dit taboe. Behoeften om te 

praten over ervaringen waarbij men behoefte heeft aan kennis over dementie. 

De werkmethode en de resultaten van Jasmijn zijn in april gepresenteerd tijdens een symposium bij 

Stichting Bildung in Amsterdam Noord. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de vindplaatsen 

zoals moskeeën, Huizen van de Wijk, buurtkamers, verenigingen, collega organisaties en 

vertegenwoordigers van het stadsdeel. Via o.a. genoemde organisaties hebben ruim 550 mensen 

informatie aangeboden gekregen over dementie.  

 

Jonge mantelzorgers geldt als speciale doelgroep binnen de opdracht van DOCK: middels het 

aanpassen van projecten als MySchoolCoach en Strijders, voorheen Forum theater, met theater voor 

en door ervaringsdeskundige jongeren. Bij signalen van dreigende overbelasting gaat de 

jongerenwerker het gesprek aan met de jonge mantelzorger en verwijst indien nodig door naar andere 

gespecialiseerde organisaties.  

 

Voor actieve inzet Noordelingen voor elkaar  

Beter vinden van krachtige vrijwilligers voor ondersteuning kwetsbare bewoners/gezamenlijke werving van 
vrijwilligers 

Geholpen door een financiële injectie vanuit overgeschoten Samen Noord budget is er in het voorjaar 

van 2019 gewerkt aan een gemeenschappelijke campagne voor maatjesvrijwilligerswerk in Noord: 

‘Gappies Gezocht’. Hiervoor heeft Samen Noord communicatiebureau BKB ingeschakeld. Ook andere 

maatjesorganisaties in het stadsdeel buiten de Samen Noord-partijen kunnen deelnemen aan en 

profiteren van de campagne. De VCA is de trekker van deze campagne en werkt nauw samen met de 

communicatieafdelingen van Doras, De Regenboog Groep en Burennetwerk. Zij hebben met BKB een 

campagne bedacht die (nieuwe) Noorderlingen zou moeten aanspreken. De campagne wordt 

gedurende de maand september on- en offline geïmplementeerd, via sociale media en diverse 

evenementen in Noord. 

 

 

Meer begeleiding voor mensen met een rugzak (zou je hiervan kunnen maken: mensen in een kwetsbare positie) 

De gezamenlijke partijen van het Overleg Informele Zorg in Noord, waarvan de VCA sinds het najaar 

van 2018 voorzitter is, hebben als doel een optimaal dekkend en toegankelijk aanbod van informele 
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zorg voor de inwoners van Noord. Daarnaast willen ze de afstemming met de formele partijen 

optimaliseren. 

 

De partijen willen onderzoeken of het mogelijk is om dit overleg te formaliseren tot een platform, zoals 

dat bijvoorbeeld ook in Amsterdam Oost bestaat. Hiervoor hebben de partijen afgelopen halfjaar 

verkennende gesprekken gevoerd met de voormalige trekker van het platform in Oost en met 

stadsdeel Noord. 

 

Aan het Overleg Informele Zorg in Noord nemen de Samen Noord partijen VCA, Doras, De 

Regenboog Groep en Prisma deel, maar ook (onder andere) Burennetwerk, Humanitas, het Leger des 

Heils en de Unie van Vrijwilligers. 

Overige vernieuwing 

Kruisbestuiving doelgroep en aanbod 

• Samen met Warm Welkom is SPIN een tijdelijke Spelinloop voor statushouders met een 

Syrische achtergrond gestart. (Zie uitwerking SPIN).  

• Het Leefkringhuis en Prisma zijn overeengekomen om met ingang van juli tot en met 

december 2019 een pilot te draaien t.b.v. de voedselbankklanten. Dit met het doel om de LVB 

klanten die zich met grote regelmaat ook eenzaam voelen toe te leiden naar de activiteiten 

van Prisma. Deze pilot bekostigen beide partijen uit eigen middelen en zal zich in beginsel 

alleen richten op het uitgiftepunt aan de Aakstraat.  
• Het Leefkringhuis heeft in juli samen met o.a. Civic een bijeenkomst georganiseerd in de 

Meeuw voor de voedselbankklanten. Het doel was de klanten te informeren over de 

participatie, activering en voorzieningen vanuit de gemeente. De bijeenkomst is bezocht door 

minimaal 30 voedselbank-klanten. Zeer geslaagd! De volgende bijeenkomst zal in het najaar 

door beide partijen georganiseerd worden in Huis van de Wijk Waterlandplein. 
• Buitenspeeldag, DOCK, SPIN en gezondheidsambassadeurs: Stadsdeel Noord is volop bezig 

om een jeugdvoorziening te realiseren i.s.m. de doelgroep, met Samen Noord partners en 

andere partijen. Ook werken de uitvoerende jeugdpartijen DOCK Jongerenwerk, SPIN en 

Stichting Wijsneus samen in de Positieve Pedagogische Omgeving (PPO) en begeleiden 

daarin de drie kinderraden. De partijen zijn aangesloten bij de Amsterdamse Aanpak 

Gezondgewicht (AAG). Deze aanpak richt zich op o.a. op voldoende bewegen, gezonde 

voeding en voldoende nachtrust. Totdat het zover is heeft de Kinderraad (Noordwest) een 

tijdelijk ruimte in de Bolder weten te bemachtigen. Om de ruimte feestelijk te openen werden 

in het vroege voorjaar twee gezondheidsambassadeurs ingezet die heerlijke gezonde hapjes 

maakten en uitdeelden aan de aanwezige kinderen van de kinderraad. Dit is zo goed bevallen 

dat tijdens de Nationale Buitenspeeldag, gehouden op 12 juni 2019 wederom dezelfde 

gezondheidsambassadeurs werden ingezet. De gezondheidsambassadeurs vallen onder de 

participatiemedewerkers van Civic, DOCK en Doras, zie ook de informatie onder kopje 

Gezonde Leefstijl van dit document. De participatiemedewerker werft opdrachten in de 

gebieden en zoekt daarbij gezondheidsambassadeurs die affiniteit hebben met het thema. 

Vervolgens maakt de participatiemedewerker afspraken over het budget, de rolverdeling en 

de taakverdeling af met de opdrachtgever. In bovenstaande voorbeelden was het maken van 

gezonde voeding en uitdelen de opdracht. De Kinderraad deed de boodschappen en leerden 

zodoende gezond eten te kopen en gezondheidsambassadeurs hebben de boodschappenlijst 

samengesteld. Belangrijkste resultaat van de twee inzetten van de 

gezondheidsambassadeurs is dat de jeugdpartijen van Samen Noord de meerwaarde zag van 

de gezondheidsambassadeurs en dat diverse disciplines binnen Samen Noord elkaar hebben 

weten te vinden. Dit bleek uit de duidelijke rolverdeling, taakverdeling en de afhandeling van 

de aanvragen die zijn verwezenlijkt voor de jeugd en voor/in de buurt. 
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• Doras heeft initiatief genomen, in aansluiting op beweeg en gezondheidsthema’s tot 

ontwikkeling van het project Gezond Noord. Zie gezamenlijke Inhoudelijke uitwerking 

Participatiewerk Amsterdam Noord 1e half jaar 2019 

• In 2019 zijn we een nieuwe samenwerking met WPI en TeamED gestart. De klantmanagers 

van WPI hebben voor sommige klanten met GGZ problematiek of andere complexe 

omstandigheden onvoldoende tijd en expertise om te activeren. Klantmanagers kunnen deze 

klanten aanmelden bij een ambulante dagcoördinator van De Regenboog Groep voor extra 

ondersteuning. Deze dagcoördinator gaat eventueel thuis, en indien nodig samen met een 

ervaringsdeskundige van TeamED, in gesprek met de klant om te bespreken wat de wensen 

en de mogelijkheden zijn. De dagcoördinator en de ervaringsdeskundige hebben de tijd en de 

expertise om de betreffende klant langer en intensiever te ondersteunen.  

• Voor mensen met LVB is communicatie regelmatig een lastig ding. Een deelnemer van de 

veeg- en prikploeg lijkt de afspraken maar niet te willen begrijpen. Medewerkers worden er 

soms moedeloos van. De hulp van een collega van Prisma wordt ingeschakeld: ‘Kom eens 

mee lunchen en kijk eens wat er gebeurt in de communicatie. Kun je ons tips en adviezen 

geven over hoe we dit beter aan kunnen pakken, waardoor de gemoederen minder hoog 

oplopen?’ De collega van Prisma komt met eenvoudige, praktische tips die meteen toegepast 

kunnen worden. De deelnemer voelt zich meer gezien en begrepen en de gemoederen lopen 

niet meer zo hoog op. 
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Klantcasussen  

Warm doorverwijzen 

Mevrouw L. komt op het bemiddelingsspreekuur van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) in het 

Huis van de Wijk Waterlandplein. Zij is verwezen door WPI. Ze woont in de buurt, maar is nog nooit in 

dit Huis van de Wijk geweest en is positief verrast over het aanbod aan activiteiten hier. 

 

In het gesprek maakt ze kennis met de bemiddelaar van de VCA. Samen inventariseren ze haar 

mogelijkheden en wensen op het gebied van vrijwilligerswerk, die staan centraal. Mevrouw kiest voor 

een vrijwilligersvacature bij Samen Noord-partner Doras: een functie als steunmaatje voor vrouwen. 

 

Ze heeft zelf een bewogen leven achter de rug en wil graag vanuit haar ervaring andere vrouwen 

helpen. De bemiddelaar van de VCA neemt telefonisch contact op met de vrijwilligerscoördinator van 

Doras voor een ‘warme overdracht’. 

 

De coördinator van Doras zegt toe contact op te nemen met mevrouw en dit gebeurt inderdaad binnen 

een week. De coördinator laat de bemiddelaar weten dat het eerste gesprek met mevrouw positief is 

verlopen. Er volgt een intakegesprek en daar vanuit een aanmelding voor een introductiecursus, waar 

mevrouw onder andere wordt gewezen op de grenzen van vrijwilligerswerk, wat wel bij je functie hoort 

en wat (vooral) niet. Zo’n cursus is heel belangrijk bij maatjeswerk. 

 

De bemiddelaar van de VCA neemt na zes weken weer contact op met mevrouw L. Ze vertelt dat het 

intakegesprek positief is verlopen, maar dat de cursus vol is. Deze start weer in september. Ze woont 

nu ter voorbereiding een aantal themabijeenkomsten bij. Mevrouw geeft aan dat ze dit spannend 

vindt, omdat ook haar eigen ervaringen weer naar boven komen, maar dat ze heel positief is over de 

keuze voor deze organisatie en functie. 

 

Samenwerking vanuit Samen Noord met Streetcornerwork 
Een jongere (23 jaar) is regelmatig agressief richting zijn moeder, mishandeld haar fysiek en 

psychisch. Hij heeft ook een gokverslaving en schulden. De GGD en politie zijn betrokken maar de 

jongere was vijandig tegen de agent in zijn houding. Het jongerenwerk heeft een goede band met hem 

kunnen opbouwen: de jongerenwerker coacht de jongere op zijn gedrag, maar tegelijkertijd ook 

richting stage/werk. Zo is de jongere in behandeling bij een hulpverlener gegaan op advies van de 

professional, en werkt hij nu voor een uitzendbureau. De jongerenwerker monitort de voortgang: tot nu 

toe volgt hij de afspraken goed op. Hij ervaart de band met de jongerenwerker als zeer prettig. Ook 

helpt de professional de moeder om beter haar grenzen aan te kunnen geven richting haar zoon. In 

deze casus werkt het jongerenwerk van DOCK nauw samen met Streetcornerwork: deze organisaties 

weten elkaar snel te vinden. Streetcornerwork heeft specialistische kennis om de jongeren en 

gezinnen goed verder te kunnen helpen. Ook de GGD en politie blijven betrokken. Al deze 

organisaties werken er samen aan om jongeren zoals deze en de andere gezinsleden zo goed 

mogelijk te ondersteunen. Op deze manier proberen we verdere escalatie te voorkomen, en zo ook de 

aanspraak op duurdere hulpverlening te verminderen.  
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Voortgang: overige aspecten  

Signaleren van (kinder)mishandeling 

Al sinds aart 2018 werkt heel sectie Jeugd volgens een protocol voor het signaleren van 

kindermishandeling. En beschikt iedere organisatie van sectie Jeugd over een 

coördinator/aandachtsfunctionaris ‘signaleren huiselijk geweld kindermishandeling’.  

Daarnaast is de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling ook bij (een deel van) het 

volwassenenaanbod geïmplementeerd. 

Kwetsbare groepen (LVB, OGGZ) 

De kwetsbare doelgroep wordt zowel als vrijwilliger ingezet of neemt deel aan activiteiten van 

verschillende organisaties. Daarnaast is aan de toegang van de bijzondere doelgroepen tot de 

basisvoorzieningen de afgelopen half jaar veel aandacht besteed. De bijzondere doelgroep heeft 

tegenwoordig toegang tot de Meeuw, het Waterlandplein en de Evenaar. Middels een 

toegankelijkheidsonderzoek is getoetst op welke manier zij zich welkom voelen. De uitkomsten van dit 

onderzoek is verder opgepakt door de coördinatoren.  

 

Daarnaast is de participatiecoach van Prisma een bekend gezicht in de Huizen van de Wijk. Zij wordt 

door medewerkers van partnerorganisaties geraadpleegd bij vragen over activiteiten voor LVB-

bewoners of vragen over LVB in het algemeen.  

Gezonde leefstijl 

Civic, DOCK en Doras coördineren samen de gezondheidsambassadeurs. Dit zijn bewoners die op 

vrijwillige basis worden opgeleid om de eigen kring bewust te maken over gezond voedsel. In 2019 is 

een vierde groep vrijwillige ambassadeurs geslaagd met een certificaat. Deze groep is samengesteld 

uit alle buurten die Amsterdam Noord rijk is. In Oud Noord en Noord Oost doen de ambassadeurs veel 

activiteiten op scholen. Op dit moment zijn er alleen vrouwelijke ambassadeurs, het zou een 

meerwaarde zijn als er in de toekomst meer mannen opgeleid kunnen worden zodat ook zij een 

voorbeeldfunctie kunnen uitdragen. Ook is het van belang continu nieuwe ambassadeurs op te leiden 

i.v.m. verloop.  

 

 In de Banne in Noord West is in 2019 een keuken gerealiseerd. De keuken biedt meer mogelijkheden 

om gezonde voeding te bevorderen. Zo is er de intentie om in de tweede helft van 2019 gezonde 

catering met vrijwilligers te organiseren. Een gezondheidsambassadeur in de Banne zorgt ervoor dat 

ze kinderen tijdens kinderevenementen iets meebrengt over gezonde voeding. Dit heeft ze reeds bij 

de Buitenspeeldag 2019 gedaan en de opening van de Bolder, op uitnodiging van de kinderraad.  

 

Binnen het jongerenwerk is gezonde voeding en sport altijd een belangrijk thema. In 2019 is er nog 

meer aandacht voor sportactiviteiten voor jongeren. Ook zijn er mooie nieuwe ontwikkelingen, zoals 

de fitnesszaal in de Valk, ingericht door jongeren zelf. Zij kregen ook de kans om een 

fitnessinstructeur opleiding te doen. Bij alle ‘Eat and Meet’ kookactiviteiten wordt aandacht 

geschonken aan een gezonde leefstijl. 

Vrijwilligerswerk 

De vraag naar vrijwilligers blijft onverminderd groot en het aanbod houdt daarmee niet altijd gelijke 

tred. Zo vinden door het aantrekken van de economie meer mensen een betaalde baan. Daarom zet 

Samen Noord een actieve aanpak in om vrijwilligers te werven via onder andere de werkgroep 

vrijwilligersbeleid en -werving.  
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Zo zet Samen Noord in op een gezamenlijke werving voor maatjesprojecten, een op elkaar afgestemd 

vrijwilligersbeleid en wordt een programma waarin het begeleiden van statushouders naar/in 

vrijwilligerswerk centraal staat in 2019 gecontinueerd. 

 

Verder zien wij een toename van mensen in een kwetsbare positie die vrijwilligerswerk zoeken. In het 

door de VCA georganiseerde Stadsgesprek Vrijwilligers in de knel van afgelopen voorjaar gaven ook 

diverse Samen Noord-partijen aan dat de begeleiding van deze vrijwilligers extra inspanning en extra 

tijd van hen vraagt. Ook de VCA investeert extra in deze doelgroep, bijvoorbeeld in de vorm van meer 

of langere spreekuren en gezamenlijke bezoeken aan organisaties. 

 

De Samen Noord partijen blijven in gesprek over wat de begeleiding van deze vrijwilligers betekent 

voor bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering. Aan de hand van de uitkomsten gaat de werkgroep Scholing en 

Training bijvoorbeeld kijken of er specifieke scholing op dit gebied moet komen. 

 

Tot slot gaat de VCA binnenkort met WPI in gesprek over de bemiddeling van kwetsbare doelgroepen 

naar vrijwilligerswerk. 

Statushouders 

Vroegtijdig Statushouders (informeel) informeren over ondersteuningsmogelijkheden bij de 

maatschappelijke dienstverlening kan preventief werken. Daarom wordt er vanuit het programma 

statushouders bij Doras  gewerkt aan een laagdrempelige een outreachende aanpak voor 

statushouders. Daarin is de verbinding tussen welzijn en zorg in Noord belangrijk. Er wordt bijv. 

spreekuur gedraaid voor statushouders in het Huis van de Wijk de Meeuw. Immers problematiek 

signaleren in een vroeg stadium is van belang om te voorkomen dat problemen groter en complexer 

worden door zowel informele als formele dienstverlening.   

 

Elzenhagen 

Er wordt samengewerkt op Elzenhagen met community builders, WPI, VWN, Warm Welkom, CIVIC, 

bakkie in de wijk. Doel is de statushouder vroegtijdig bereiken door korte lijnen dat betekent elkaar  

kennen en weten te bereiken. 

Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met team Entree en Vluchtelingen Werk Nederland.  

In ontwikkeling: project samenwerken met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen in Noord. 
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Format jaarrapportage volwassen 
Doras 

Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 
resultaatnummer
s? 

Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer mensen functioneren zo 
zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 1: inclusief 
vrijwilligersbegroting. 
Versterken vrijwillige 
inzet en informele 
netwerken.  
 

1, 24, 25, 26, 28 Overige 
activiteiten 
volgens matrix.  
 
Volgens 
beschikking: ja 

Aantal vrijwilligers begeleidt 
inclusief in- en uitstroom: 
356 
 
Aantal vrijwilligers dat 
maaltijden rondbrengt bij 
bureau Maaltijden: 31.  
Aantal klanten: gem. 150  
Zie afwijkingen 
 
Aantal aanmeldingen 
hulpvragen Steunvrouwen: 
35 klanten  
 
Aantal koppelingen: 26, 9 
koppelingen in ontwikkeling, 
voortijdig afgerond, niet tot 
stand gekomen of 
doorverwezen. 
 
Training community building: 
Zia afwijkingen.  
 
Over de drempel:  
Zie afwijking  

Maaltijden: in relatie tot 
beschikking is het aantal 
te ondersteunen 
vrijwilligers en bediende 
klanten passender dan 
het aantal bezorgde 
maaltijden.  
 
Steunvrouwen: middels 
extra beschikking 
aanvullende middelen 
t.b.v. Steunvrouwen is 
aantal koppelingen 
vastgesteld op 50. 
 
Training community 
building:  
Opgenomen in de 
uitvoering m.b.t. pilots 
Project Lief en 
Leedstraten 2019, 
Samen Noord.  
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Aantal koppelingen 
buurtbewoners/vrijwilligers 
Noord voor Elkaar/vrijwillige 
hulpdienst: 860 
 
Aantal Telefooncirkels: 4  
Aantal deelnemers eerste 
half jaar 34 
 
SeniorenInfo TOZ:  
Brieven gestuurd: 116 
Aantal bezoeken 40 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 9 
 
SeniorenInfo Banne  
Brieven gestuurd: 184 
aantal bezoeken 78 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 13 
 
SeniorenInfo Nieuwendam  
Brieven gestuurd:687 
Aantal bezoeken: 65 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 33  
Deel brieven eind juni 
verstuurd, resultaten worden 
in juli duidelijk.  
 
SeniorenInfo Midden Noord  

Over de drempel: is in 
2018 opgenomen in 
Noord voor Elkaar. 
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Brieven gestuurd: 111 
aantal bezoeken 36 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 18 
Tot en met mei 2019.  
 
 
Aantal deelnemers ‘1000 
van het Noorderpark’: in 
september uitvoering.  
 
Wijkservice Punten 
inbedden in Huizen van de 
Wijk.  
 
Aantal koppelingen 
Samenspraak Noord: 37  
Aantal verschillende 
nationaliteiten van klanten: 
20  
Aantal vrijwilligers: 50 

 Basisactiviteit 2 
Activering en participatie  
 

6, 24, 25, 26, 27 Volgens 
beschikking: ja 

Aantal groepen Gewichtige 
Dames: 2  
 
Aantal bewonersinitiatieven:  
44 initiatieven tot € 500 
ondersteund.  
Boven de € 500 waren dat 
11 initiatieven. 
 
Aantal deelnemers 
Noorderpark in Beweging 
gemiddeld: 35-40 per keer. 
 

.  
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Participatiemedewerkers 
Oud Noord: afgesproken 
uren ingezet. 

 Basisactiviteit 3 
Mantelzorgondersteuning 
 

16, 27 Volgens 
beschikking: 
Ja, met 
uitzondering van 
training Anders 
Communiceren 

Aantal groepen: Ik ben 
Mantelzorger: 
1 groep  
Zie afwijkingen  
 
Aantal koppelingen Aster:  
15 
 
Aantal bijeenkomsten 
Alzheimercafé: 6 
 
Training  
Kracht van Anders 
communiceren,  
Zie afwijkingen. 
 
AMWAHT:  
2 groepen waarvan een 
doorlopend vanuit 2018.  
Zie afwijkingen 
 
Aantal Mantelzorglunches:  
6 met steeds max aantal 
deelnemers van 25  
 
Lotgenotengroep: 
Zie afwijkingen  
 

Zorg de baas heet nu  
Ik ben Mantelzorger!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Training van anders 
communiceren, wordt 
samengevoegd met  
mantelzorgdag.  
 
 
 
 
Lotgenotengroep is 
onderdeel van 
mantelzorgdag geworden  
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Mantelzorgdag: in 2e half 
jaar 2019  

 Basisactiviteit 4  
Basis maatschappelijke 
dienstverlening 
 

23, 24, 25. 26, 27 Volgens 
beschikking: ja 
met enkele 
bijstellingen. Zie 
afwijkingen.  

Aantal deelnemers Noord 
danst/swingt: gemiddeld 8  
Zie afwijkingen.  
 
Aantal bijeenkomsten 
Formulieren café i.s.m. 
Academie van de Stad: 
tweemaal per week. 
Aantal vrijwilligers: 6  
 
Aantal trainingen Op Eigen 
Kracht: 2 gestart. 
Zie afwijkingen  
 
Aantal vrijwilligers Grip op 
geld groepen 7. 
Aantal bijeenkomsten: 
afhankelijk van locatie een 
of twee keer per week.  
 
Aantal 
deelnemers/vrijwilligers 
2019 bij twee Buurtbuddy’s 
trainingen: 8. Was  
Wegwijs in SHV. (2018).  
 
Samenspraak collectief 
Zie afwijking. 

Noord Zingt is sinds 2018 
voortgezet in  
Huis van de Wijk de 
Meeuw.  
Doras ontspant is als 
voortgegaan als 
buurtinitiatief: yoga 
 
 
 
Op Eigen Kracht: 2 
groepen gestart waarvan 
1 beperkt aantal keren 
gedraaid wegens lage 
deelnemersgraad.  
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Aantal Verjaardag 
bijeenkomsten 3.  
Aantal deelnemers: 
gemiddeld 19 
 
Tablettraining: 1 groep. 
 

 
Samenspraak collectief is 
doorgegaan als 
bewoners initiatief.  
 
 
 
  

 Basisactiviteit 5 
Coördinator Huis van de 
wijk 

 Volgens 
beschikking: ja.  

Coördinatie  
Huis van de Wijk  
De Evenaar.  
Afgesproken uren zijn 
ingezet 

 

2. Meer mensen en bedrijven 
doen aan vrijwilligerswerk en 
zetten zich in voor stad of buurt 

Extra inzet. Koppeling 
met vrijwilligerswerk  

3  
 

Aantal deelnemers: 
gemiddeld 8: 
Zie afwijking  
 
 
 

Overproductie 

3. Meer mensen helpen elkaar 
(ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen       
5. Meer mensen beheersen de 
Nederlandse taal 

     

6. Meer mensen zijn in staat om 
gezond te leven 

     

7. Meer mensen hebben een 
goede mentale gezondheid 
(Alternatieve formulering: Meer 
mensen zijn in staat met hun 
mentale gezondheidsproblemen 
te participeren)  
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8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
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De Regenboog Groep  
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum productie op 
schema? 

Registratie van 
gegevens 

Afwijkingen 

1. Meer mensen functioneren zo 
zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Talentcoach 7 Volgens matrix: ja 
Volgens beschikking: ja 
 

Totaal 
aantal begeleidings-
trajecten: 82 
 
Onderverdeeld in: 
Psychiatrie: 57 
Verslaafd/dakloos: 17 
Activering: 8 

 

Basisactiviteit 3: 
Toeleidingsmaatjes: 
vrijwilligers bieden 
kortdurende ondersteuning en 
leiden deelnemers toe naar 
aanbod in de wijk 

8 

Basisactiviteit 4: Maatjes voor 
mensen met psychiatrische 
problemen 

10 

2. Meer mensen en bedrijven doen 
aan vrijwilligerswerk en zetten zich 
in voor stad of buurt 

     

3. Meer mensen helpen elkaar (ook 
jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen  Basisactiviteit 5:  
Homeservice: praktische hulp 
voor en door mensen met een 
psychische beperking.  

11 Volgens matrix: ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal koppelingen 
gerealiseerd: 42 

42 koppelingen/ 
41 per jaar 
afgesproken.  
 
 

4. Minder eenzame mensen  
 
 
 
 

Basisactiviteit 6:  
Buurtrestaurant/ 
Kwartiermaken en Psychiatrie 
Café 
 

13 Volgens matrix: ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal Psychiatrie 
Café georganiseerd: 
6x. Aantal bezoekers: 
120. 
Aantal 
Buurtrestaurant: 19x 

6x Psychiatrie Café 
/12x Psychiatrie 
Café afgesproken 
per jaar.  
19x Buurtrestaurant/ 
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* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord. 
  

Aantal bezoekers: 
317 bezoekers  
 
 
Totaalaantal 
bezoekers:  
120 + 317=437. 

30x Buurtrestaurant 
afgesproken per 
jaar.  
 
 

5. Meer mensen beheersen de 
Nederlandse taal 

     

6. Meer mensen zijn in staat om 
gezond te leven 

     

7. Meer mensen hebben een 
goede mentale gezondheid* 
(Alternatieve formulering: Meer 
mensen zijn in staat met hun 
mentale gezondheidsproblemen te 
participeren)  

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
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Leefkringhuis 
 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum productie 
op schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer mensen functioneren 
zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Het 
bieden van licht 
juridische en financiële 
ondersteuning met de 
visie dat meer mensen 
zo snel mogelijk 
zelfstandig functioneren. 

23 
 
 

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja  

Het LKH heeft het eerste 
half jaar van 2019 29 
nieuwe caseload klanten 
geregistreerd. Dit zijn 
klanten waarbij er sprake 
is van complexe 
multiproblematiek. 
 
Per week komen er 
gemiddeld 42 klanten op 
ons spreekuur. 
 
 
 
 
 
 
  

Bijzonderheid: in Q1 is het 
LKH na drie jaar gestopt 
met het houden van 
inloopspreekuur in het 
Blauwe Zand – 
buurtcentrum De 
Driehoek. Wij draaien nu 
op de donderdag 
spreekuur bij de uitgifte 
van onze voedselbank aan 
de Aakstraat.  
 
.  

2. Meer mensen en bedrijven 
doen aan vrijwilligerswerk en 
zetten zich in voor stad of 
buurt 

   In het eerste half jaar van 
2019 zijn er twee klanten 
vrijwilliger geworden bij 
het Leefkringhuis.  

 

3. Meer mensen helpen 
elkaar (ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen
  

    Aanvulling: het 
doorverwijzen richting 
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Aanvullend 

participatie is een stap om 
Noordelingen uit hun 
isolement te halen.  

5. Meer mensen beheersen 
de Nederlandse taal 

   In het eerste half jaar van 
2019 zijn er 11 mensen 
toegeleid naar NL lessen.  

 

6. Meer mensen zijn in staat 
om gezond te leven 

    Opmerking: hier is 
onvoldoende inzet op 
gepleegd het eerste half 
jaar. Dit m.b.t. 
volwassenen. Voor de 
tweede helft van het jaar 
heeft dit de aandacht. 

7. Meer mensen hebben een 
goede mentale gezondheid* 
(Alternatieve formulering: 
Meer mensen zijn in staat 
met hun mentale 
gezondheidsproblemen te 
participeren) 

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 

     

1. Meer kinderen in acute 
nood zijn bijgestaan. 

Basisactiviteit 2: Het 
bieden van 
noodopvangplekken aan 
kinderen in Noord. 24/7 
openstelling 

 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja  

De eerste helft van 2019 
hebben wij 9 jeugdigen/ 
jongvolwassenen 
opgevangen. Een totaal 
van 726 nachten. 
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2. Voedseluitgifte Basisactiviteit 3: Het 
beheren van twee 
uitgiftepunten voor de 
inwoners van Noord die 
recht hebben op een 
ondersteunend 
voedselpakket 

 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja  
 
 

Het eerste half jaar waren 
er in totaal 224 
huishoudens klant van 
onze voedselbank. Uit het 
gebied: Noord Oost/Oud 
Noord 87 huishoudens en 
Noord West: 137 
huishoudens 
 
Gemiddeld 16 klanten per 
week voor een intake.  
 
Noodrantsoenen: in het 
eerste half jaar van 2019 
zijn er 147 pakketten 
verstrekt.  
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Civic 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaat-nummers? 
Minimum productie 
op schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer mensen 
functioneren zo 
zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 1: Inzet 
participatiecentrum 
Eva & Adam  

7,12,13,14, 15 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja  
 

Aantal deelnemers hebben 
brede intake mét een 
traject binnen Eva & 
Adam: 170. De eerste 
ZRM meting heeft bij 169 
deelnemers plaats 
gevonden, de 2e metingen 
worden het tweede halfjaar 
gedaan.  
 
Er zijn bij Eva & Adam 82 
collectieve activiteiten 
geweest. Aantal 
deelnemers over 7 
verschillende type 
activiteiten, zoals 
Nederlandse les, computer 
les, sollicitatietrainingen 
Training HACCP: 659.  
 
19 bewoners dat 
uitstroomt naar een 
duurzame activiteit, 
waarvan 2 geholpen zijn 
aan werk 
Aantal bewoners warm 
doorgeleid naar relevant 
ander aanbod: 161 

Aantal bemiddelingen van 
kwetsbare bewoners worden 
niet geregistreerd vanwege 
privacy gevoeligheid. Wel 
schatten we dat een groot 
deel van onze doelgroep uit 
kwetsbare bewoners 
bestaat. 
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Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 
resultaat-nummers? 

Minimum productie 
op schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

Aantal gecoachte 
vrijwilligers (taaldocenten): 
9 en 4 taalmaatjes 
 
Aantal 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd: 1 

2. Meer mensen en 
bedrijven doen aan 
vrijwilligerswerk en 
zetten zich in voor stad 
of buurt 

Basisactiviteit 2: 
Participatiewerk 
Noord Oost 

30 Geen output-
afspraken van 
toepassing  

Aantal 
bewonersinitiatieven 
gezien (uiteenlopende 
mate van begeleiding): 93 
 
Aantal keer een 
georganiseerde activiteit: 
105 
Aantal deelnemers over 3 
verschillende type 
activiteiten (Nederlandse 
les, computer les en tablet 
café): 572 
 
Aantal directe matches 
aan vrijwilligerswerk: 2 
 
Aantal begeleide 
buurtkamers en 
buurthuizen, met meer of 
mindere mate van 
zelfbeheer zoals 
buurtcentrum het 
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Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 
resultaat-nummers? 

Minimum productie 
op schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

Breedhuis, buurtkamer de 
Kleine Wereld, Buurtkamer 
Bussumstraat en 
zelfbeheer bij Buurtkamer 
Waalburgsingel en de 
Parel: 6 

3. Meer mensen helpen 
elkaar (ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame 
mensen  

      

5. Meer mensen 
beheersen de 
Nederlandse taal 

     

6. Meer mensen zijn in 
staat om gezond te leven 

Basisactiviteit 3: 
coördinatie Huis van 
de Wijk 
Waterlandplein 

15 Geen output-
afspraken van 
toepassing 

  

7. Meer mensen hebben 
een goede mentale 
gezondheid* 
(Alternatieve formulering: 
Meer mensen zijn in 
staat met hun mentale 
gezondheidsproblemen 
te participeren) 

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 

     

* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord. 
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Prisma 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum productie op 
schema? 

Registratie van 
gegevens 

Afwijkingen 

1. Meer mensen functioneren zo 
zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Stamtafel  14 Volgens matrix; ja 
Volgens beschikking: ja 
 

Aantal bijeenkomsten: 
6 
 
Aantal unieke 
deelnemers bereikt:66 
 
Aantal deelnemers 
uitgestroomd naar 
andere activiteiten in de 
wijk: 4  

  

Basisactiviteit 3:  
LVB participatiecoach 
toeleiding activiteiten in de 
wijk. 

 Volgens matrix; ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal 
intakegesprekken met 
deelnemers: 19 
 
Aantal deelnemers die 
coaching hebben 
ontvangen/toegeleid 
zijn naar activiteiten: 
29. 
 
Aantal uitstromers 
duurzame activiteit (o.a. 
vrijwilligerswerk): 2 
 
Aantal doorverwijzingen 
en warme overdracht:  
2 
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* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord. 
  

Basisactiviteit 4: 
Buurtmaatjes 

11 Volgens matrix; ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal nieuwe koppels: 
3 
Waarvan aantal 
gematchte jongeren: 0 
 
Wachtlijst deelnemers: 
6 

Tekort aan 
vrijwilligers en 
matching vrijwilligers 
en deelnemers 
verloopt moeizaam.  

2. Meer mensen en bedrijven doen 
aan vrijwilligerswerk en zetten zich 
in voor stad of buurt 

     

3. Meer mensen helpen elkaar (ook 
jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen  Basisactiviteit 5: 
Buren!Groepen 
(Keyringmethode) 

 Volgens matrix; ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal Buren!Groepen:  
2 
 
Aantal participerende 
bewoners GGZ & LVB: 
15 

 

5. Meer mensen beheersen de 
Nederlandse taal 

     

6. Meer mensen zijn in staat om 
gezond te leven 

     

7. Meer mensen hebben een 
goede mentale gezondheid* 
(Alternatieve formulering: Meer 
mensen zijn in staat met hun 
mentale gezondheidsproblemen te 
participeren)  

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
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DOCK 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer mensen 
functioneren zo zelfstandig 
mogelijk 

Basisactiviteit 2 
Activering en participatie 
  

7,8,9,14,30 Volgens matrix; ja 
Volgens 
beschikking: ja  

Aantal bemiddelingen: 505 Overproductie: Hiermee is 
het doel van 140 
bemiddelingen 
overschreden.  
 
Noot: de definitie voor 
bemiddelingen is gewijzigd 
t.o.v. 2018. Reden 
hiervoor is dat per 2019 
DOCK de bemiddelingen 
efficiënter kan registreren 
met gebruik van een 
registratiesysteem. De 
definitie die nu wordt 
gehanteerd is: Het aantal 
contact momenten met 
een groep of bewoner met 
behulp van een persoonlijk 
gesprek met de 
participatiemedewerker is 
geactiveerd tijdens een 
faciliterend, informerend of 
een ondersteunend 
gesprek. 
  

• Een contact 
moment met een 
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groep bewoners is 
een koppeling 

• Een contact 
moment met een 
bewoner is een 
koppeling 

• Een bewoner met 
nieuwe vraag, is 
een nieuwe 
koppeling 

• Een contact 
moment is nooit 
meer dan een 
koppeling, 
ongeacht het 
aantal vragen 

.  
2. Meer mensen en 
bedrijven doen aan 
vrijwilligerswerk en zetten 
zich in voor stad of buurt 

Basisactiviteit 1 
versterken van vrijwillige 
inzet en informele 
netwerken 

3,12 Volgens matrix; ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Aantal Buurtkamers: 5 
 
 

 

3. Meer mensen helpen 
elkaar (ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen
  

Basisactiviteit 3 
Bewonersinitiatieven en 
maatschappelijk initiatief 
 

12 Volgens matrix; ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Aantal mensen hebben 
actief bijgedragen: 504 
 
Aantal 
bewonersinitiatieven: 89 
Met een bereik van 4260 
mensen. 
 

 

5. Meer mensen beheersen 
de Nederlandse taal 
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6. Meer mensen zijn in staat 
om gezond te leven 

     

7. Meer mensen hebben 
een goede mentale 
gezondheid* (Alternatieve 
formulering: Meer mensen 
zijn in staat met hun mentale 
gezondheidsproblemen te 
participeren) 

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
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VCA 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer mensen functioneren 
zo zelfstandig mogelijk 

 
 

  
 

  

2. Meer mensen en bedrijven 
doen aan vrijwilligerswerk en 
zetten zich in voor stad of 
buurt 

Basisactiviteit 1: 
informatie en 
adviesadvieswerk VCA 
 
 

1,2,6,7,8,11,13,16,18,1
9,21,30,31 
 
 

Volgens matrix; ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Spreekuren op de 
vestiging en in de 
Huizen van de 
Wijk de Evenaar 
en 
Waterlandplein. 

 

 Basisactiviteit 2: 
vrijwilligersvacaturebank
, met spreekuren en 
promotie 

1,2,4,6,7,8,11,13,16,19
,21,30,31 

Volgens matrix; ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

7 nieuwe organisaties uit 
Noord zijn aangesloten bij 
VCA 
 
305 bemiddelingen van 
vrijwilligers uit Noord 
(waarvan 40 via de 
spreekuren en 265 via 
internet) 
 
18 potentiële vrijwilligers 
uit kwetsbare doelgroepen 
kregen extra intensieve 
bemiddeling 
 
6 netwerkbijeenkomsten 
specifiek voor organisaties 
uit Amsterdam Noord 
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4 groepsvoorlichtingen 
 
18 organisaties in Noord 
ontvingen advies 

3. Meer mensen helpen 
elkaar (ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen
  

     

5. Meer mensen beheersen 
de Nederlandse taal 

     

6. Meer mensen zijn in staat 
om gezond te leven 

     

7. Meer mensen hebben een 
goede mentale gezondheid* 
(Alternatieve formulering: 
Meer mensen zijn in staat 
met hun mentale 
gezondheidsproblemen te 
participeren) 

     

8. Minder geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. 
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Format jaarrapportage jeugd 
De Regenboog Groep 

* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2. 
* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord. 

Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 
resultaatnummers? 

Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een 
gezond gewicht 

    
 

2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

 
 

    

3. Meer jeugdigen groeien op 
in een veilige positieve 
gezinssituatie* 

     

4. Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich optimaal
  

Basisactiviteit 1: 
Jongerenmaatjes voor 
kinderen, jongeren en 
minderjarige asielzoekers 
met psychische 
problemen in sociaal 
isolement.  

 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 
 

In totaal zijn 15 
begeleidingstrajecten 
gerealiseerd.  
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SPIN 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum productie 
op schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een gezond 
gewicht 

Basisactiviteit 1:  
Spelbegeleiding en 
laagdrempelige 
activiteiten op alle 
speeltuinen.  
 
Basisactiviteit 2: 
Spelinlopen  
 
Basisactiviteit 5 (nieuw):  
Kinderwerk in de Kleine 
Wereld en Plan van 
Gool, van der Pek en 
Bloemenbuurt. 

Matrix jeugd 1,2,3,4 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 
 
 
 
Basisactiviteit 5 
volgens beschikking 
SBA-018483. 
Zie uitwerking 
“Versterking 
Kinderwerk”  

Sport & spel activiteiten 
maakten 24% van het 
totaal uit.  
 
Activiteiten met thema 
natuur, milieu, 
moestuinen en koken 
8%. 
 
De aandacht voor 
gezonde leefstijl is in de 
dagelijkse 
spelbegeleiding en 
activiteiten geïntegreerd.  
 
Daarnaast waren er 
specifieke activiteiten op 
de speeltuinen of bij 
activiteiten in kader van 
PPO. 
Bij de Spelinlopen was 
aandacht voor het belang 
van bewegen, buiten 
spelen en positieve 
gezonde leefstijl. 
 
Het net gestarte 
kinderwerk had gelijk 
aandacht voor gezond 
eten in diverse 
kookclubs.  
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2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 1: 
Spelbegeleiding en 
activiteiten op alle 
speeltuinen.  
 
Basisactiviteit 5:  
(Nieuw):  
Kinderwerk in de Kleine 
Wereld en Plan van 
Gool, van der Pek en 
Bloemenbuurt. 
 
 
 

Matrix jeugd:1, 2, 3, 
4. 
Matrix 
volwassenen: 2 

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja  

Zie voor gegevens 
resultaat 1 en 4 in het 
format 
  
 
Kinderwerk: gestart in 
mei 2019. Voorbereiding 
maar ook al diverse inzet 
in de genoemde 
gebieden zie uitwerking 
SPIN. 

 

Basisactiviteit 2: 
Spelinlopen op 
verschillende locaties.  
 

Matrix jeugd:1, 2, 3, 
4. 
Matrix 
volwassenen: 2 

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 

Aantal Spelinlopen: 153 
van 2 uur op 8 
verschillende locaties. Er 
kwamen in totaal 1412 
kinderen, een 
gemiddelde van 9 per 
Spelinloop. Voor de 
ouders geldt 1272, met 
een gemiddelde van 8 
per keer. Het drukst 
bezocht zijn de 
Spelinlopen in de 
bibliotheek en het Huis 
van de Wijk 
Waterlandplein,  
Aantal vrijwilligers: 6 
vaste vrijwilligers waren 
een of meerdere keren 
per week actief. 

Overproductie: Meer 
uren Spelinloop 
uitgevoerd dan de 
minimumproductie die in 
de beschikking is 
gevraagd. 

3. Meer jeugdigen groeien op in 
een veilige positieve 
gezinssituatie* 

Basisactiviteit 1 en 
Basisactiviteit 2: 
De speeltuinleiders en 
pedagogisch 
medewerkers van de 

Matrix jeugd: 3 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 

Vanuit de speeltuinen is 
3 keer een zorg over 
kinderen gedeeld met 
OuderKindAdviseur of 
naar hen verwezen. 
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Spelinlopen hebben 
aandacht voor veiligheid 
en signalering HGKM. 

4. Meer jeugdigen ontwikkelen 
zich optimaal  

Basisactiviteit 1: 
Spelbegeleiding en 
activiteiten op de 8 
speeltuinen.  
 
Basisactiviteit 2: 
Spelinlopen 
 
Basisactiviteit 5:nieuw):  
Kinderwerk in de Kleine 
Wereld en Plan van 
Gool, van der Pek en 
Bloemenbuurt. 

Matrix jeugd: 
1, 2, 3, 4. 
 
Matrix 
volwassenen: 2 
 

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 
 
 

Aantal uren openstelling 
speeltuinen: 
3 gemiste dagdelen.  
 
Aantal (georganiseerde) 
activiteiten: 414 op 8 
speeltuinen en sinds mei 
28 extra activiteiten i.k.v. 
stimulering kinderwerk op 
Bloemenkwartier, 
Volewijck en in het Plan 
van Gool en Kleine 
Wereld. 
 
Aantal bezoeken 
(kinderen): 46.822 en in 
groepsverband 54.569 
 
Aantal bezoeken 
(volwassenen): 19847.  
 
Vaste vrijwilligers voor 
speeltuinen: 12 en 
incidentele hulp ouders 
349 keer. 
 

Geen, afwijking (3). Dit is 
ruimschoots 
gecompenseerd door 
extra openingsuren (ruim 
3000 uur extra) en extra 
openstelling op 5 mei (2 
dagdelen). 
 

Basisactiviteit 3: 
Onderhoud en 
(her)inrichting van 
speeltuinen. 

 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Onderhoud en veiligheid 
van alle speeltuinen is op 
orde en verliep volgens 
plan. Afwijkingen en actie 
daarop zie kolom 
hiernaast en uitwerking.  
 
Aantal vaste vrijwilligers 
voor onderhoud: 3  

De veiligheidssituatie van 
het Palenbos bij 
Speeltuin de Sterspelers 
is in controle. Plan voor 
herstel en vernieuwing is 
gereed. Met het 
Stadsdeel wordt gezocht 
naar financiering 
(Waarborgfonds)  
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Basisactiviteit 4: 
Inzet voor de Positieve 
Pedagogische omgeving 

 Basisactiviteit 4 
(PPO) volgens twee 
beschikkingen 
(SBA-014935 en 
SBA-017600).  
 

Ureninzet volgens 
afspraak. Zie verder 
aparte gezamenlijke 
uitwerking van de 
jeugdpartners over de 
PPO.  
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DOCK 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een 
gezond gewicht 

Basisactiviteit Jeugd 1  
 
Laagdrempelig 
Jongerenwerk 

1,2,3 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 

Aantal uren openstelling per 
locatie: 2167 
 
Aantal uur Flying Dockerzz: 
583 
 
Aantal Ideazz activiteiten 
uitgevoerd: 40 
 
Aantal Projectzz activiteiten 
uitgevoerd: 33 
 
Aantal evenementen: 7 
 
Aantal unieke deelnemers: 
1295 
 
Aantal nieuw bereikte 
deelnemers: 475 
Waarvan 210 9-14 jaar 
Waarvan 408 bereikte 
meiden  

 

2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit Jeugd 5:  
Wijkcoördinatie PPO  
 

10  De afspraak zoals in de 
beschikking benoemd, een 
minimale inzet van 480 uur, 
zal met gemak worden 
gehaald.  
 
Zie verder gezamenlijke 
uitwerking van de 
jeugdpartners over de PPO. 
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3. Meer jeugdigen groeien op 
in een veilige positieve 
gezinssituatie* 

Basisactiviteit Jeugd 3 
Bereiken en 
ondersteunen van jonge 
mantelzorgers  
 
 

 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: nee* 

Aantal jonge mantelzorgers 
bereikt: 20 
 
Instroom MySchoolCoach: 7 
 
Strijders jonge 
mantelzorgers: 10 
voorstellingen.  

Vanuit extra 
incidentele middelen 
wordt ingezet op jonge 
mantelzorgers via 
MySchoolCoach en 
Strijders (voorheen 
Forumtheater).  
 
De afspraak om 20 
jonge mantelzorgers te 
bereiken is 
overschreden.  

4.Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich optimaal
  

Basisactiviteit Jeugd 1  
Laagdrempelig 
Jongerenwerk 
 
 

1,2 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Op 5 verschillende vaste 
locaties, in 2 huizen van de 
wijk, in verschillende 
buurtkamers en in de 
verschillende wijken op 
straat. 
 
Zie bovenstaand resultaat 1 
voor Registratie van 
gegevens.  

Ook MySchoolCoach 
helpt dit resultaat te 
behalen.  

 Basisactiviteit 2 Jeugd 
Activering en participatie 
van jongeren 
 

2 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Aantal zakgeldjongeren: 2 
Aantal jongeren actief als 
vrijwilliger: 55 
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* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2. Vanuit incidentele middelen wordt ingezet op jonge mantelzorgers via MySchoolCoach en het 
Forumtheater. 
  

 Basisactiviteit 4 Jeugd 
Voorlichting en advies 
  
 

 Flexibele inzet bij 
overlastsituaties 
 
Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 

Aantal doorverwijzingen: 4 
Aantal ambulante rondes: 
630 
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Wijsneus 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnum
mers? 

Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een 
gezond gewicht 

Basisactiviteit 1: 
Buitenschoolse activiteiten 

1 & 4 Geen output-
afspraken van 
toepassing 

Aantal kinderen: 2013  
 
 
 
  

 

2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

     

3. Meer jeugdigen groeien op 
in een veilige positieve 
gezinssituatie* 

    
 

 

4. Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich optimaal
  
 
  

Basisactiviteit 1: 
Buitenschoolse activiteiten 
 
 
 

1,2,4 Volgens matrix: 
ja 
Volgens 
beschikking: 
ja  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Aantal Basisscholen 30 + 1 (extra is 
BSO De Wijdevogel – enkel vanuit 
bijdragen ouders) 
 
Aantal NSA cursussen: 213  
 
Aantal deelnemers NSA: 1672 
 
Aantal Wijkclubs: 47 
Aantal deelnemers: 341 
 
Aantal vakantieacitiviteiten: 7 
Deelnemers: 95 waarvan 35 
stadspashouders 
Gedeelde vakantieactiviteiten inloop: 
n.v.t. Deelnemers: n.v.t. 

Overproductie: 1 
school meer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 
productieafsprak
en 
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Totaal deelnemers NSA + Wijkclubs: 
2013 
 
Totaal aantal inschrijvingen NSA + 
Wijkclubs: 2482 Wachtlijst: 341  
 Kinderen overeenkomend met ca. 34 
mogelijke extra cursussen/wijkclubs = 
capaciteit-/ budgettekort 
* aantal unieke deelnemers met 
daarin een specificatie naar leeftijd en 
in het bezit zijn van een stadspas.  
 
Aantal deelnemers NSA/Wijkclubs 
met Stadspas: 744 kinderen 
Percentage Stadspas: 37 % van het 
totaal aantal deelnemers 
In ontwikkeling, oplevering in mei 
2019 
 
PauzeCaroussel bij IJpleinschool 
(gemiddeld 80 deelnemende kinderen 
per dag en Weidevogel (gemiddeld 25 
kinderen per dag) 
 
Aantal Ster van Noord: 
n.v.t./deelnemers: n.v.t. aan de 
Buitenspeeldag in de Banne: 200 
kinderen:  
 
Onderzoek St. Alexander is afgerond. 
Eindresultaat in januari 2019 
beschikbaar gekomen.  
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Zie hiervoor het Rapport: Samen 
(Op)groeien in Noord 
 
 

 Basisactiviteit 2: 
Inzet voor de Positieve 
Pedagogische omgeving 

  Zie aparte gezamenlijke uitwerking 
van de jeugdpartners over de PPO.  
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VCA 
Doel/resultaat Ondernomen activiteit Draagt bij aan 

resultaatnummers? 
Minimum 
productie op 
schema? 

Registratie van gegevens Afwijkingen 

1. Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een 
gezond gewicht 

 
 

  
 

  

2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

     

3. Meer jeugdigen groeien op 
in een veilige positieve 
gezinssituatie* 

     

4. Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich optimaal
  

Basisactiviteit 1 en 2: 
adviseren over 
vrijwilligerswerk aan 
organisaties (in deze 
scholen) en het matchen 
van jonge vrijwilligers 
aan vrijwilligerswerk.  

6 Volgens matrix; 
nee 
Volgens 
beschikking: nee 
 

Aantal scholen: 1 
Aantal leerlingen  
Noorderlicht: 120 

 
Totaal aantal leerlingen: 
120 

 

* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2. 
 
 



 

55 
 
 

Gezamenlijke Inhoudelijke uitwerking jaarrapportage 

Participatie en Activering: Participatiewerk Amsterdam Noord 2019 

Het gaat goed met het participatiewerk in Noord. Er is warm contact tussen de medewerkers en de 
bewoners en het aantal begeleide initiatieven laat in dit eerste halfjaar een stijgende lijn zien ten 
opzichte van het jaar ervoor. De teams zijn meer op elkaar en hun concullegae ingespeeld en weten 
elkaar goed te vinden. Een terugkerend signaal is dat de medewerkers erg druk zijn, dit komt mede 
doordat er meebewogen wordt met de vragen uit de wijk. Dit zorgt ervoor dat het aanbrengen van een 
structuur en een goede verdeling van werk een uitdaging blijft. Toch is er ook dit halfjaar weer ruimte 
voor vernieuwing gevonden met het project Beursvloer. Een initiatief van de participatiewerkers 
Samen Noord en de coördinator wijknetwerken tot het organiseren van een beursvloer in Noord. 
Vanuit hun rol als verbinders willen zij maatschappelijke- en informele organisaties bij elkaar brengen 
om de meerwaarde die zij elkaar kunnen bieden in beeld brengen. De beoogde uitvoerdatum van de 
beursvloer is in 2020.  
 
Een ontwikkeling die voor wat onrust zorgde was dat de leges voor evenementen dusdanig verhoogd 
waren dat het bewoners weerhoudt om een evenementenvergunning aan te vragen. De prijzen stegen 
per 2019 met 300%. Bewoners dienen dit zelf aan te vragen aan de hand van DigiD en voor te 
schieten. Diverse organisatoren van kleine evenementen en een aantal maatschappelijke organisaties 
hebben tegen deze verhoging geprotesteerd. De gemeenteraad van Amsterdam heeft recent besloten 
dat voor de kleinere, niet commerciële evenementen, de voorgestelde verhoging niet van toepassing 
is. 
 
Belangrijke trend is dat participatiemedewerkers vaker betrokken werden bij nieuwe 
bewonerssubsidies zoals ‘Community aanpak gezond gewicht’, ‘Vergroen je buurt’ en de ‘Groen in de 
buurt regeling’. Bij introductie van deze nieuwe subsidies waren de criteria van de subsidies niet 
geheel duidelijk. Participatiewerkers zijn hiervoor vaak benaderd om duidelijkheid te verschaffen. 
 

Gebied Oud Noord  

De opdracht loopt goed in Oud Noord, buurtbewoners weten de participatiewerkers te vinden met hun 
ideeën en vragen. En niet alleen de buurtbewoners ook burgemeester Femke Halsema. Net over op 
de valreep van het half jaar, 3 juli, kwam zij bij het ‘het bankje van der Pek’ kennis maken met 
buurtbewoners die in gesprek waren met de participatiewerkers van Doras en de Regenboogroep. Zij 
wil ook graag op bezoek komen in de Meeuw om kennis te maken de bezoekers en de gezamenlijke 
aanpak van de Samen Noord partijen. Tijdens de outreachende acties verwijzen de 
participatiewerkers niet alleen door, maar dienen zij ter plekke een verzoek in via de website, bij 
bijvoorbeeld Doras, om contact op te nemen. Een ‘warme overdracht’ al is het via de website. 
Dezelfde gezichten van werkers op dezelfde plek zijn een zeer stimulerende factor in deze. In het 
afgelopen halfjaar is geregeld dat tijdens de winter het ‘Bakkie in de Wijk’ verplaatst naar de hal van 
de Albert Heijn.  
 
De activiteiten zoals in jaarverslag 2018 zijn gecontinueerd. Praat je Fit heet nu Praat Nederlands met 
me. De nadruk ligt nu meer op de taal. Het is een samenwerkingsverband met Maatschappelijk 
betrokken onderneming Winclove. Deelnemers/bezoekers van Cordaan haken ook aan.  
Een participatiemedewerker neemt ook deel aan de casuïstiek bespreking van het Samen Doen Oud 
Noord. Een van de bewonersinitiatieven die eruit sprong de afgelopen periode was het ‘Millennium 
battle’. Jonge bewoners van tussen de 20 en 30 jaar hebben met elkaar 5 bijeenkomsten gehouden 
om te praten over de dilemma’s die zij als millenniums tegen komen.  
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De Buurtkamers in Oud Noord  
De Heliotroop 

De GGD was in de Bloemenbuurt aanwezig in  de Heliotroop, maar met het vertrek van een GGD 
medewerker is het aanspreekpunt daar weg. In een overleg, met ook een gezondheidsambassadeur, 
is het idee ontstaan om een participatiewerker een vast dagdeel in de buurt aanwezig te laten zijn in 
buurtkamer de Heliotroop. Deze participatiewerker gaat samen met de gezondheidsambassadeur de 
verstevigde samenwerking vieren met gezonde activiteiten.  
 
Van der Pek 
De begeleiding van de buurtkamers gaat goed maar het blijft balanceren naar de juiste ondersteuning 
zonder de verantwoording én het werk over te nemen. In Buurtkamer van der Pek is met het nieuwe 
bestuur een doorstart gemaakt.  
 
Ons Koekoeksnest 
De samenwerking met de coördinator van het Leefkringhuis gaat goed en ook de groepen die actief 
zijn in Ons Koekoeksnest. Het resulteert oa in veel aanvragen van grote en kleine 
bewonersinitiatieven. waarbij gezondheid een belangrijk thema is.  
 
De Driehoek  
Met de Driehoek is met enige regelmaat overleg met het bestuur over de voortgang in de Driehoek en 
aanvragen van  bewonersintiatieven.  
 
’t Anker  
Met het Anker is contact over de activiteiten en de doorverwijzing door participatiewerk van 
buurtbewoners.   
 
Kluzzfabriek  
De samenwerking met Dock en de korte lijnen met Schuldhulpverlening en Maatschappelijk werk van 
Doras bieden veel kansen tot het uitgeven van fietsen aan (financieel) kwetsbare bewoners. De 
‘vergoeding’ die de bewoners betalen  is in de vorm van wederkerigheid op maat, kleine diensten in 
bijvoorbeeld  de Kluzzfabriek zelf.  
 
 

Gebied Noord Oost  

De Waterlandpleinbuurt is een multiculturele buurt. De trend dat bewoners omgaan en zich 
organiseren naar land van herkomst zet zich door. Met voelt zich het beste ‘thuis’ in eigen bekende 
groep. Dit zie je terug in de activiteiten die plaatsvinden. Veel van de activiteiten worden 
georganiseerd en bezocht door deelnemers met eenzelfde herkomst. 
Voor het participatiewerk blijft het een uitdaging om enerzijds bewoners te ondersteunen bij het 
vormgeven van het ‘thuisgevoel’ en anderzijds momenten te creëren/ gelegenheid te bieden om 
anderen ontmoeten en te leren kennen. 
 
In de Waterlandpleinbuurt gaat de stedelijke vernieuwing gestaag door. In de Markengouw zijn aan 
Ydoornlaan de jaren 60 portieketage woning gesloopt en vervangen door appartementencomplexen 
voor de middeninkomens, ook de daarachter gelegen woonblokken zijn grotendeels afgebroken en 
daarvoor in de plaats zijn eengezinswoningen gekomen. De renovatie van de woningen in de 
Oosterend- en Westerduinenstraat is zo goed als gereed. De buurt oogt welvarender. 
Een gedeelte van de woningen is betrokken door maatschappelijk krachtigere bewoners.  
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Bij een aantal van deze nieuwe complexen hebben bewoners, met gebruikmaking van de 
bewonersinitiatieven gelden, kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Het participatiewerk was 
betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten.  
 
Voor de vier buurtmoestuinen in de Waterlandpleinbuurt blijft grote belangstelling bestaan. Elke 
moestuin kent een wachtlijst met geïnteresseerden. De tuinen blijven naast een fijne plek voor 
deelnemers om in het groen te werken, sociale ontmoetingsplekken voor buurtbewoners.  
Goed voorbeeld doet goed volgen. Bewoners uit de Gooilustraat willen ook in het plantsoen in hun 
straat een moestuin starten. Een aanvraag daartoe is ingediend. 
 
Medio dit jaar zijn drie vrijwillig groencoaches aangesteld om de twee nieuwe subsidieregelingen 
’Vergroen je buurt’ en ‘Groen in de buurtregeling’ onder de aandacht te brengen. 
De groencoach van Noord Oost organiseerde, in samenwerking met de vier moestuinen, een gezellige 
moestuinplantjesmarkt waarbij tevens de twee nieuwe subsidiemogelijkheden onder de aandacht 
werden gebracht. De groencoach kijkt samen met het participatiewerk naar meer mogelijkheden om 
de nieuwe regelingen op een laagdrempelige wijze te promoten. 
 
Nu alweer een jaar worden op drie momenten in de week conditietrainingen voor vrouwen 
georganiseerd door ‘Ladies Only Gym’ in het Huis van de Wijk Waterlandplein. Het is een 
multiculturele vrouwengroep. De vrouwen zien steeds meer, in tegenstelling tot vroeger, het belang 
van een gezonde levensstijl. Dit blijkt uit het feit dat zij bereid zijn om voor de trainingen een 
behoorlijke eigen bijdrage te betalen. Met gebruik van gelden van de subsidieregeling gezond gewicht 
heeft de diëtiste, verbonden aan het gezondheidscentrum Waterlandpleinbuurt, aansluitend op de 
trainingen zes weken een workshop gezonde voeding voor de deelneemsters verzorgd. 
 
In Plan van Gool, Rode Kruisbuurt en Loenermark zijn 6 aanvragen het afgelopen halfjaar geweest 
van bewonersinitiatieven onder de € 500,- één aanvraag boven de € 500,-. Dit is erg weinig voor de 
grootte van het gebied en zegt iets over de samenhang en de onderlinge betrokkenheid in deze 
buurten. Een buurtinitiatief vraag je aan als je een goed idee hebt voor jouw buurt, als je in je buurt wilt 
investeren, mensen aan elkaar wilt verbinden. We hebben mensen in de buurt aangesproken, flyers in 
de PR kastjes gehangen en de mogelijkheid (met voorbeelden) ook enkele keren in de Breedkrant 
gezet. Desondanks blijft het animo vrij laag.  
 
Ook in de Kleine Wereld is het participatiewerk de straat opgegaan op zoek naar bewoners die wat 
willen betekenen voor de buurt. Flyers werden in de buurt verspreid met een oproep voor ideeën en 
medewerking. Enthousiastelingen werden beloond met een bosje bloemen. Het leverde een aantal 
goede contacten op. In de loop van het jaar zal blijken of met hen concrete activiteiten worden 
ontplooid. 
 
Er zijn doelgroepen die (nog te) weinig gebruik maken van het activiteiten aanbod in het Huis van de 
Wijk, zoals senioren en mannen. Dat is niet vreemd, omdat van deze groepen niet goed bekend is wat 
ze aan activiteiten zouden willen, of ze wel behoefte hebben aan activiteiten en op welke dag en tijd. 
Volgens de media vereenzamen ouderen in de wijk, dat wil nog niet zeggen dat ze zich niet vermaken 
of zingeving hebben. De programmering van het Huis van de wijk kan op het gebied van preventie 
een rol gaan spelen op een veranderend leven.  
 
De buurtkamers in Noord Oost  

 

Buurtkamer De Parel 
Buurtkamer de Parel is gelegen aan het pleintje van de Bussumstraat. De buurtkamer wordt 
voornamelijk bezocht door vrouwen met Marokkaanse herkomst. Een van de vrouwen is 
aanspreekpunt voor de groep. Met deze trekker van de groep heeft de participatiewerker regelmatig 
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overleg en wordt er samen gekeken hoe gewenste activiteiten opgezet kunnen worden. De 
participatiewerker ondersteunt ook bij indienen en verantwoorden van subsidieaanvragen. 
Het activiteiten aanbod varieert van knutselmiddagen tot taallessen, van buurtontbijten tot Arabische 
les. Voor overheid en maatschappelijke organisatie is De Parel een goede plaats om informatie te 
verspreiden, zo vinden er voorlichtingen over gezondheid, veiligheid en opvoeding plaats.  
 
Buurtkamer het Waaltje 
Deze buurtkamer is gelegen aan de Waalenburgsingel. Het is een kleine buurtkamer waar 
voornamelijk kleinschalige kinderactiviteiten plaatsvinden. De buurtkamer wordt geleid door een 
actieve bewoonster die de activiteiten organiseert.  
 
Het Breedhuis  
Wekelijks is er een Buurthuis Het Breed overleg waarin de voortgang wordt besproken. 
Dit overleg en de verslaglegging wordt georganiseerd door de Civic participatie medewerkers 
 
De structurele activiteiten werden uitgevoerd door organisaties of actieve buurbewoners. Dit waren 
activiteiten zoals: Taallessen door ABC, kinder- en jeugd activiteiten door stichting Wijsneus, SPIN en 
Dock, de klaverjasclub en de tekenclub. De incidentele activiteiten waren vaak uitvoeringen van 
bewonersinitiatieven en werden uitgevoerd door buurtbewoners, dit waren activiteiten zoals: 
Taartenbakken, Huiswerkbegeleiding, Gezinsclub op vrijdagavond, Bewegen voor vrouwen, Arabische 
les voor kinderen, computerlessen voor ouderen. Daarnaast waren er inloopspreekuren door Lexus 
advocaten, Civic en WPI. 
 
Recent is bekend geworden dat wooncorporaties IJmere en Eigen Haard het huurcontract met de 
gemeente opzeggen en eind 2019 het pand verlaten. Daarmee komt het pand onder beheer van 
gemeentelijk vastgoed te vallen en wordt de bestemming opnieuw bepaald. In de 2e helft van 2019 zal 
de nieuwe bestemming bekend worden gemaakt. Stichting BhB hoopt tot de zomer 2020 (en het liefst 
ook daarna) door te kunnen gaan met haar activiteiten ten behoeve van de buurt. 
 
Buurtkamer de Kleine Wereld 
Buurtkamer de Kleine Wereld kwam medio 2018 bestuurlijk in de problemen. Met name op financieel 
gebied was het bestuur niet kundig om de buurtkamer goed te leiden. Het kostte de 
gebiedscoördinator van het stadsdeel en participatiewerkers aardig wat moeite om greep te krijgen op 
de situatie. De bestuurders gaven aan niet langer de verantwoordelijkheid te willen dragen. Zij treden 
terug. Nieuwe bestuursleden zijn tot op heden niet gevonden. Stadsdeel en participatiewerk beraden 
zich op welke wijze de buurtkamer de Kleine Wereld het best georganiseerd kan worden. 
Andere organisaties (ST. Malak, Dock, Spin, Sciandri) maken gebruik van de buurtkamer. Zij zetten 
hun activiteiten voort. 
Er is een projectvoorstel opgesteld door Civic met daarin een advies over hoe wij denken dat de 
Kleine Wereld de juiste begeleiding kan krijgen. Helaas zijn er vooralsnog geen extra middelen 
beschikbaar voor deze inzet en wordt dit nu vanuit de reguliere opdracht gedaan. Er is een 
bijeenkomst geweest met SPIN en DOCK om te bespreken hoe we beter kunnen samenwerken in dit 
gebied en in de buurtkamer met de extra inzet die ze aldaar kunnen plegen. Een uitkomst hiervan is 
onder andere dat de mogelijkheden tot huiswerkbegeleiding worden onderzocht en dat de 
participatiemedewerker en de kinderwerker vaker samen gaan optrekken in outreachend werken.  
 
Activiteitencentrum de Wasknijper 
De Wasknijper is een seniorencomplex met een gemeenschappelijke ruimte die gebruikt kan worden 
voor activiteiten ten behoeve van de bewoners. Recent heeft het bestuur van de Wasknijper aan de 
participatiewerker hulp gevraagd bij de ontwikkeling van deze gemeenschappelijk ruimte. Men wil 
onder andere meer betrokkenheid met buurbewoners, gebruik van de ruimte voor voorlichting en 
spreekuren en ook de mogelijkheid tot verhuur aan buurtbewoners. Dit heeft geresulteerd in een 
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gezamenlijk maandelijks spreekuur van gebiedsconsulent en participatiemedewerker voor het hele 
gebied. 

Gebied Noord West 

Afgelopen halfjaar hebben we veel bewoners kunnen bereiken en kunnen ondersteunen waar nodig. 
Er zijn nieuwe samenwerkingen opgestart en ingezet. De Samen Noord partners weten elkaar steeds 
makkelijker te vinden. Voorbeeld is de Buitenspeeldag 2019 jeugd en volwassenen waar de werving 
van gezondheidsambassadeurs de inzet was. Ook met projecten zoals de conferentie Eigen Kracht 
wordt het gemeenschappelijke doel, sociale activering, steeds duidelijker. Participatie wordt gevraagd 
om mee te denken en te doen, vertellen en/of te organiseren.  
 
De begeleiding van bewonersinitiatieven verloopt steeds vloeiender. De initiatiefnemers zijn zeer 
divers qua afkomst en qua leeftijd. Dit betekent dat de aard en de ondersteuning in het proces ook 
anders is. We streven er naar binnen een week een afspraak te hebben met bewoner om aan de slag 
te gaan. Hierdoor zijn wij daadkrachtig, benaderbaar en zichtbaar. We willen de bewoners zo min 
mogelijk belasten met bureaucratische afwikkelingen. Dit wordt geapprecieerd en bewoners leveren 
snel hun bonnen in en vertellen graag over hun ervaringen en de successen. Ook krijgen we de 
leerpunten te horen. Uitgelichte bewonersinitiatieven verkregen met bewonersbudget zijn de 
Buitenspeeldag 2019, het onthullingsfeest Banne Hopper en Bewonersinitiatief ‘Verhalen van 1001 
noorderlingen’ (verhalenmiddag voor kinderen) 
 
Er gebeurt veel in de verschillende wijken zo is de Banne volop in ontwikkeling qua wonen, participatie 
is betrokken bij bewonersbijeenkomsten rondom Banne 2. De busreisjes in Kadoelerbreek waren 
wederom een groot succes. En ook over de invulling van het Plejadeplein wordt meegedacht. Verder 
bestaat de Molenwijk dit jaar 50 jaar en is inmiddels toe aan een opknapbeurt. De gemeente, de 
woningcorporaties, !Woon en DOCK werken nauw samen om de bewoners zo goed mogelijk te 
betrekken en te informeren over de plannen en de veranderingen.  
 
Vanaf mei 2019 is er, in het kader van het aanjagen van bewonersinitiatieven, in het gebied Noord 
West weer gestart met Bakkie in de wijk. Hierbij gaat de participatiemedewerker samen met een 
vrijwilliger, een bakfiets, flyers, koffie en thee de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners. Voor 
collega’s van Samen Noord is er de mogelijkheid om aan te sluiten. Zo gaat de participatiecoach van 
Prisma een keer mee om bewoners te informeren over het aanbod van Prisma.  
 
De buurtkamers in Noord West  
Het Middelpunt 
Een zelfstandige buurtkamer met een goed beeld van wat de wijk nodig heeft. De activiteiten speciaal 
voor senioren zijn een groot succes en zij genieten volop van de muziek.  
 
De Molenwijkkamer 
Er zijn verschillende activiteiten zoals de kinder-knutselclub en de seniorenmiddag. Gemiddeld zijn er 
100 bezoekers per week. De beheergroep is een leuke, dynamische groep vrouwen die altijd open 
staat voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.  
 
De Buurtkamer Kadoelen 
De buurtkamer is de enige sociale ontmoetingsplek in de Kadoelen met gemiddeld 150 bezoekers die 
mee doen aan de wekelijkse activiteiten in de buurtkamer. Met hulp van diverse kanten wordt de 
buurtkamer opgeknapt. De vele verschillende activiteiten lopen goed.  
 
Huiskamer de Klipper 



 

60 
 
 

De Klipper is een gezellige, levendige buurtkamer. Sinds het begin van het jaar is er een nieuwe 
beheerder. De Klipper wordt opgeknapt en ondertussen gaan de activiteiten zoals haken en breien en 
de eetactiviteit op zondag onder leiding van de “de Mammies” zoveel mogelijk gewoon door. 
Na de zomer zal het nieuwe seizoen met een frisse start beginnen. 
 
Het nieuwe hart van Noord  
Tuti Fruttidorp, Hogeland en de Bongerd zijn drie wijken in Tuindorp Oostzaan waar weinig tot geen 
sociale voorzieningen voor bewoners zijn. Er is een coalitie gevormd bestaande uit tien bewoners 
afkomstig uit de drie wijken, ‘Het nieuwe hart van Noord’ wordt ondersteund door een 
procesbegeleider vanuit de gemeente. De buurtkamer komt in een deel van het voormalig pand van 
de Plusmarkt aan de Scheepsbouwweg.  
 
Extra opdrachten/taken uitgevoerd door de participatiemedewerkers  

 
Lief & Leedstraten  

Dit jaar zijn wij gestart met een pilot “Lief &Leedstraten”. Dit is een concept dat in Rotterdam is 
ontwikkeld en inmiddels succesvol werkt in verschillende steden. Bij een Lief & Leedstraat worden 
enthousiaste bewoners gezocht die een klein Lief en leed potje krijgen. Met dit kleine budget kunnen 
de vrijwilligers hun buren – bij wie het even niet zo goed gaat- een hart onder de riem steken. Of 
bijvoorbeeld buurtbewoners feliciteren met een bijzondere gebeurtenis. Op deze leuke en eenvoudige 
manier wordt het contact tussen buren bevorderd. In het uitrollen van deze aanpak zijn wij samen met 
de participatiemedewerkers van Dock, Civic en Doras getraind. 
In Noord West is de eerste Lief & Leedstraat met vrijwilligers opgezet in de Walmolen en is in juni 
gestart met een tweede Lief & Leedstraat in de Paltrokflat. Beiden in de Molenwijk.  
Noord Oost heeft de eerste twee Lief& Leedstraten benoemd: Naardermeerstraat in 
Waterlandpleinbuurt en Imbos in de buurt de Kleine Wereld. Een derde straat zal ook binnen de 
Waterlandpleinbuurt komen. De gangmakers van de Lief & Leedstraten gaan in de zomer periode met 
de participatiemedewerkers definitief aan de slag.  
In oud Noord zijn inmiddels gangmakers voor vier straten gevonden en bij het Blauwe Zand wordt er 
actief geworven rondom de Speeltuin de Noorderling door de extra participatiewerkers.  
 
Gezondheidsambassadeurs 

In de drie wijken zijn de actieve- en goed opgeleide gezondheidsambassadeurs een begrip. 
Er wordt steeds meer de verbinding gezocht om gezondheidsambassadeurs en 
beweegambassadeurs met elkaar te verbinden. De gezondheidsambassadeurs zijn afgelopen periode 
weer getraind door Dream Support in het stimuleren van water drinken, door tips om dit aantrekkelijker 
te maken en gesprektechnieken om dit bespreekbaar te maken.  
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Gezamenlijke uitwerking Coördinatie 

 
De Huizen van de Wijk zijn de plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten 
kunnen ondernemen, vrijwilligerswerk kunnen doen en waar ze terechtkunnen met vragen en 
doorverwezen kunnen worden naar de juiste organisaties. Daarnaast is het ook een plek waar 
professionals elkaar ontmoeten, waardoor ze buurtbewoners nog beter kunnen ondersteunen. Iedere 
twee weken komen de coördinatoren van de vier Huizen van de Wijk in Noord en de facilitair manager 
van Dock bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen, samen te werken waar het kan, en van elkaar 
te leren. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld samen opgetrokken bij de training van de vrijwilligers, het 
opstellen van huisregels en ook bij zaken als het gezamenlijke kerstpresentje voor de bar- en 
beheervrijwilligers. Daarnaast heeft elke buurt en daarmee elk Huis van de Wijk zijn eigen dynamiek 
en bijzonderheden en deze willen we behouden. De coördinator is samen met de beheerder en de 
participatiemedewerkers het gezicht van het Huis van de Wijk. Hij/zij is verantwoordelijk voor de sfeer 
in het Huis en de situatie dat iedereen zich welkom voelt. De Huizen van de Wijk dragen vooral bij aan 
de participatie en activering van buurtbewoners in Noord. Hieronder staan per subdoel voorbeelden uit 
de praktijk.  

Kwetsbare bezoekers doen contacten op en stromen door naar structurele, 

zelfstandige participatie binnen activiteiten in de wijk 

Een kwetsbare buurtbewoner van het Waterlandplein worstelde met zorgen en stress vanwege een 
ernstig ziek kind. Nu de zware behandelingen van het kind zijn gestopt volgt er een periode van 2 jaar 
met steeds herhalende controles die opnieuw zorgen en stress met zich meebrengen. Om toch de 
draad van het gewone leven weer een beetje op te pakken is deze buurtbewoner begonnen met 
werken op het Waterlandplein. De vrijwilliger geeft aan heel blij te zijn met de afleiding en is een van 
de meest assertieve vrijwilligers die we rijk zijn.  
 
Begin van het jaar zijn we in De Evenaar begonnen met ontbijt voor 1 euro op woensdagochtend. Elke 
week gaan tussen 5 en 20 mensen samen aan tafel voor een gezamenlijk gezond ontbijt. Eens per 2 
weken schuiven 2 dames van het Ouder-Kindcentrum aan en verzorgen daarna inloopspreekuur. 
Vanaf de start kwam een moeder met haar dochtertje van 3 jaar ontbijten. Door het contact met het 
Ouder-Kindcentrum gaat de moeder na het ontbijt naar de spelinloop bij het Ouder-Kindcentrum en 
heeft ze begeleiding bij de opvoeding. Zij heeft ook aangegeven dat ze graag meer doet naast de zorg 
voor haar kinderen en bekijkt samen met het Ouder-Kindcentrum ook naar mogelijkheden voor 
opvang van haar dochter. Naast De Evenaar is OBS De Poolster gevestigd. In april kwamen er aantal 
kinderen uit groep 7 langs om kijkje te nemen in De Evenaar vanuit het DoeLab. Een van deze 
kinderen vond het zo leuk bij De Evenaar dat ze vroeg of ze wekelijks stage kon lopen, ter 
voorbereiding op het voortgezet speciaal onderwijs. Ze komt nu wekelijks helpen bij het ontbijt, zelfs in 
de vakanties. We zien haar wekelijks groeien, zelfverzekerder en communicatiever worden, en elke 
week probeert ze de tafel net iets anders te dekken.  

Deelnemers van de activering en empowermentactiviteiten participeren meer in de 

samenleving, komen het huis uit en nemen deel aan activiteiten of volgen trainingen of 

zetten zich vrijwillig in 

Buurtbewoners die in het Huis van de Wijk hun plek hebben gevonden kunnen enorm opbloeien. Een 
vrijwilliger van het Waterlandplein, met een voorgeschiedenis van angsten en depressies, heeft 
helemaal zijn draai kunnen vinden. Eerst vond er activering plaats door te gaan werken achter de bar. 
Het taalniveau ging hierdoor vooruit. Toen volgde er een training ‘omgaan met stress’ van Eva & 
Adam. De vrijwilliger heeft zelfs gevraagd om deze training voor een tweede keer te mogen volgen, 
want tijdens de eerste keer was de vrijwilliger afgeleid door drukte rondom een verhuizing. Iemand 
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met een voorgeschiedenis kan dus opnieuw starten op een punt en weer opkomen voor zichzelf. Het 
durven nemen van risico’s om zelf verder te komen is nu weer actueel. Het plezier is terug. 
Fietslessen, met letterlijk vallen en weer opstaan, volgden al snel. Na de eerste fietscursus gaat het al 
heel goed, maar helemaal zelfstandig fietsen is nog een stapje te ver. De nieuwe cursus staat al 
ingepland en start in september bij Ray-Action op het atletiekterrein van vereniging Atos. Het 
vergroten van de leefcirkel, door te leren fietsen, draagt enorm bij aan de mate van participeren en de 
vrijheid die mensen hierbij ervaren.  

Kwetsbare deelnemers vinden door een maatje aansluiting in de wijk en voelen zich 

minder geïsoleerd 

Wij hebben onlangs het verzoek gekregen om een maatje te zoeken voor een deelnemer van de 
wekelijkse activiteit de Buurtcirkel. De Buurtcirkel is een netwerk van bewoners die bij elkaar komen 
om met elkaar te praten, gezamenlijk activiteiten te ondernemen en elkaar waar nodig ondersteuning 
te bieden (bijv. met klusjes). Het zijn vaak bewoners die ambulante ondersteuning en/of een GGZ 
achtergrond hebben, maar beiden zijn geen voorwaarde om daaraan te mogen deelnemen. Deze 
doelgroep bewoners komen bij elkaar en vinden op deze manier aansluiting in de wijk. Zo is een van 
de deelnemers sinds kort vaste bezoeker van onze soep op de woensdag en komt hij elke week een 
kopje soep nuttigen. Via ons netwerk hebben wij een maatje gezocht voor de betreffende deelnemer. 

Bezoekers en vrijwilligers van het Huis van de Wijk voelen zich gesteund. Er vindt 

doorverwijzing plaats van professionele zorg naar de basisvoorzieningen en zo nodig 

weer naar professionele zorg  

Problemen met financieel onverwachte situaties zijn erg stressvol. Persoon x, een vrijwilliger op het 
Waterlandplein kwam in zo’n situatie terecht vanwege onvoorziene verhoging van de kosten voor 
gas/licht. De vrijwilliger liep tegen de botte toon van de telefonisten aan bij de betrokken bedrijven en 
kwam er zelfstandig niet uit. Er ontstond veel frustratie en vooral ook zorgen, want het geld voor de 
afbetaling was er niet meteen. Het luisterend oor van de professionals in het Huis van de Wijk biedt in 
zo’n situatie veiligheid en opluchting door het delen van de zorgen. De juiste doorverwijzing richting 
professionele hulp, in dit geval naar Doras met de nodige financiële hulpverlening, zorgt voor de 
regulering van het probleem.  
 
In 2019 is het Danspaleis begonnen met organisatie van een Muzieksalon in De Evenaar. De 
coördinator heeft samen met ouderenwerkers van Doras afgestemd om met dit evenement vooral ook 
ouderen te bereiken die nog niet in De Evenaar komen. Ouderenwerkers stuurden uitnodigingen naar 
ouderen en de coördinator heeft in de week voorafgaand aan de Muzieksalon nagebeld. Dit heeft 
ertoe geleid dat er meerdere ouderen naar de Muzieksalon kwamen die niet eerder De Evenaar 
bezochten. En ook ouderen die geen interesse hadden of niet in de gelegenheid waren, stelden de 
uitnodiging en het telefoongesprek zeer op prijs en voelden zich gezien.  
 
De heer H. is door zijn huisarts gewezen op de mogelijkheid van vrijwilligerswerk bij het Huis van de 
Wijk. H. is met pensioen en zijn vrouw is overleden. H. heeft veel vrije tijd en verveelt zich. Hij heeft 
het nu prima naar zijn zin bij De Meeuw waar hij twee avonden in de week werkt en zelfstandig de 
locatie opent en sluit. Tussendoor komt hij af en toe langs voor een kopje koffie. H. heeft zijn 
kleindochter, die gestopt is met haar studie en niet weet wat ze qua werk wil doen, meegenomen naar 
De Meeuw. Zij is nu vrijwilliger bij Resto VanHarte.  
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Kwetsbare deelnemers voelen zich door ontmoetingsactiviteiten minder eenzaam en 

er vindt integratie in de buurt plaats 

Oudere buurtbewoner de heer A. is alleenstaand, maar houdt enorm van gezelligheid. Je zou kunnen 
zeggen dat deze persoon de ‘ontmoetingsgoeroe’ uit de buurt is. Alle samenkomsten in de wijk 
worden door deze buurtbewoner afgetikt. Zo ook het maandelijkse eetfestijn met specialiteiten uit het 
Caribisch gebied in het Huis van de Wijk Waterlandplein. De heer A. is echter wel jaren geleden door 
een hersenbloeding een deel van zijn communicatieve vaardigheden en denkvermogen kwijtgeraakt. 
Verwarring kan dus wel eens voorkomen en dat is een risico voor de veiligheid van deze 
buurtbewoner. Het is mooi dat de organisatoren van de verschillende ontmoetingsmomenten de heer 
A. zo goed kennen. Wanneer hij niet komt opdagen gaat er bij de betrokkenen uit de buurt meteen 
een belletje rinkelen. Is alles wel goed? Zo zie je dat er een mooie integratie in de buurt heeft 
plaatsgevonden.  
 
Eind 2018 kwam een Syrische statushoudster in De Evenaar bij Samen Actief-evenement. We raakten 
in gesprek en zij is in januari mee gaan draaien met het ontbijt. Ze komt nu bijna dagelijks even binnen 
bij De Evenaar en heeft aantal gelijkgestemde dames gevonden die elkaar helpen bij het vinden van 
een plek in de Nederlandse samenleving. Tijdens het ontbijt spreekt ze altijd Nederlands, vraagt om 
hulp en gaat met sprongen vooruit. Bij De Evenaar kunnen we haar vragen over het Nederlandse 
schoolsysteem beantwoorden en haar helpen met officiële brieven. Ze gaat na zomer zelfs beginnen 
aan een stage als assistent van een taalcoach. Ze noemt De Evenaar haar tweede familie omdat ze 
naast haar gezin geen familie in Nederland heeft. 
 
Elke woensdag kan er in het Huis van de Wijk de Banne soep worden gegeten. Wij krijgen 
verschillende buurtbewoners over de vloer, het is voor hen een reden om het huis uit te komen, het 
zorgt ervoor dat zij elkaar ontmoeten, praten en samen eten. Zo is er een vaste bezoeker op leeftijd 
die minder mobiel is en met zijn scootmobiel langskomt. Het Huis van de Wijk de Banne is niet ver van 
zijn huis en gemakkelijk te bereiken.  
Daarnaast organiseert het Huis van de Wijk de Banne elke laatste zaterdag van de maand een Banne 
Bingo waar mensen zich voor kunnen aanmelden en tegen betaling bij kunnen aansluiten. De 
activiteiten zijn laagdrempelig en inmiddels bekend onder de bewoners van de Banne en het aantal 
deelnemers neemt toe.  

Deelnemers voelen zich door de sportactiviteiten gezonder, zijn zich bewust van een 

gezonde leefstijl, ontmoeten elkaar en zijn minder eenzaam  

Het Huis van de Wijk de Banne heeft een divers aanbod aan sportactiviteiten, waaronder MBVO en 
Moderne dans voor senioren. B.A.S.T. (Body and Soul Training) is een van de sportactiviteiten voor 
vrouwen en wordt gegeven door actieve buurtbewoonster Sherida de Meza. Zij combineert haar 
bewegingslessen niet alleen met sport, maar ook met leuke muziek en gezonde voeding. Bij elke les 
worden de deelnemers gevraagd mee te helpen met het klaarzetten en maken van gezonde fruit- en 
groentehapjes die ze na afloop gezamenlijk nuttigen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers zich gezonder 
en fitter voelen en zij leren tegelijkertijd ook hoe je een gezonde levensstijl in de praktijk kunt brengen. 
Er doen vrouwen mee van verschillende achtergronden. Bij het begin van het nieuwe jaar komen de 
dames bij elkaar om het begin van een nieuw seizoen gezellig en gezond te starten! 

In en rondom de Huizen van de Wijk is een evenwichtige programmering van diverse 

activiteiten 

Alle Huizen van de Wijk zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur geopend. De Meeuw is in 
het weekend ook geopend en wordt gerund door beheervrijwilligers. Voor urgente kwesties zijn de 
beheerder en coördinator beschikbaar. Andere Huizen van de Wijk zijn gedeeltelijk of niet geopend in 
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het weekend. Dit is afhankelijk van de wensen van de buurt. Het team van de Huizen van de Wijk 
zorgt gezamenlijk voor een programma dat aansluit op de wensen van de buurt. Daarbij is er aanbod 
dat verzorgd wordt door buurtbewoners en aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties. Nieuwe 
programmering is zoveel mogelijk vraaggericht. Dit sluit natuurlijk goed aan op de 
buurtbewonersinitiatieven. Bij de Evenaar is structureel overleg met betrokken bewoners over de 
programmering.  
 
Afgelopen zomer heeft het Huis van de Wijk Waterlandplein een speciale zomerprogrammering 
gedraaid. De structurele activiteiten stoppen ‘s zomers, maar dit jaar zijn we voor het eerst met een 
apart programma gestart, wat succesvol is verlopen. Zo hadden we een zomerschool Nederlandse 
les. Deze was overvol en volgend jaar zullen we zeker meer dan één groep draaien. Maar ook de 
kinderactiviteiten werden goed bezocht. 
 
De sportzaal in de Banne is nu onder beheer van Samen Noord. Dit biedt mogelijkheden voor extra 
aanbod in de toekomst. De overlast van de jongeren bij de Banne heeft geleid tot het inzicht, bij onder 
meer de gemeente, dat er weinig te doen is voor jongeren in de buurt. De gemeente is bezig met een 
plek te vinden in de buurt voor de jongeren.  

Samenwerking in de buurt organiseren 

In het kader van Internationale Vrouwendag hebben wij dit jaar op 8 maart een etentje georganiseerd 
voor de vrouwen in de Banne. Vrouwen zijn die dag bij elkaar gekomen en brachten hun eigen hapjes 
mee. Zij kwamen bij elkaar om hun eigen verhaal te vertellen over wat een vrouw nu vrouw maakt, en 
hoe je een vrouw in haar kracht zet. Het was een etentje, toegankelijk voor de hele buurt. 
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Gezamenlijk uitwerking Beheer 

In de beschikking verlening (SBA-009907) voor de exploitatie van de Huizen van de Wijk in 2018-2020 
staan de volgende resultaten beschreven:  
 

• Resultaat 1: De vier Huizen van de Wijk bieden fysieke ontmoetingsmogelijkheden aan alle 
doelgroepen bewoners partners in basisvoorzieningen in de eerstelijnszorg en dienstverlening 
en aan informele zorg en welzijn.  

• Resultaat 2: De vier Huizen van de Wijk in Adam noord zijn sociale knooppunten in de wijken 
en buurten.  

Iedereen is welkom in de Huizen de Wijk. Coördinatoren vanuit verschillende Samen Noord partners 
dragen zorg voor de activiteiten. Zie Uitwerking Coördinatie Huizen van de Wijk voor meer informatie 
hierover. DOCK heeft het technisch en financieel beheer op zich genomen. De beheerders vanuit 
DOCK zorgen ervoor dat de locaties goed onderhouden worden op technisch vlak, maar zorgen ook 
voor een optimaal leefklimaat in de locaties en dragen bij aan preventie van overlast of vandalisme. 
De vele vrijwilligers houden de locaties draaiende en zorgen ervoor de dat huizen voor en door 
bewoners gebruikt en beheerd worden. Zij worden enthousiast begeleid door de beheerders vanuit 
DOCK. De beheerders en vrijwilligers van de Huizen van de Wijk volgen verschillende trainingen, 
waaronder de training sfeerbeheer. 
 
In 2019 zijn enkele vernieuwingen en verbeteringen uitgevoerd: 
 

1) In mei 2019 is de keuken in Huis van de Wijk de Banne opgeleverd. In september 2019 wordt 
hiertoe een leuk feestje georganiseerd.  

2) Er staan in alle Huizen van de Wijk momenteel twee inloopcomputers die beschikbaar gesteld 
worden aan buurtbewoners. 

3) In Huis van de Wijk de Meeuw is een podium gerealiseerd voor optredens, tevens is dit een 
verbetering voor de akoestiek van de inloopruimte. 

4) In Huis van de Wijk De Evenaar zijn nieuwe folderkasten gemaakt: hierdoor worden 
buurtbewoners beter voorzien van informatie. 

 
 
Hieronder staan de afspraken zoals in de beschikking verlening (SBA-009907) benoemd, erachter 
vindt u welke tabellen hierbij horen.  
 
Afspraken:  

• Elk Huis van de Wijk is minimaal 15 dagdelen per week open (zie tabel 1);  
• Van die 15 dagdelen zijn er minimaal 4 dagdelen onder direct eigen (professioneel) beheer 

open (zie tabel 4 en 6);  
• In het beheer is er minimaal een vrijwilligerspercentage van 50% (zie tabel 2, 4, 6 en 7) 
• De ruimtes van de Huizen van de Wijk worden voor minimaal 50% ten behoeve van 

bewonersinitiatieven bezet (zie tabel 5);  
• Er zijn minimaal 4 werkervaringsplekken per jaar beschikbaar in de Huizen van de Wijk voor 

mensen met een WWB uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zie tabel 2);  
• Er zijn minimaal 4 MBO stageplekken per jaar beschikbaar (zie tabel 3). 
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Tabel 1: Openstelling Huizen van de Wijk 2019 
 

 De Banne De Evenaar De Meeuw Waterlandplein 
openingstijden volledig open in uren volledig open in uren volledig open in uren volledig open in uren 
maandag 9.00 - 23.00 15 8.30 - 22.30 14 9.00 - 22.30 13,5 8.30 - 22.30 13,5 
dinsdag 9.00 - 23.00 15 8.30 - 22.00 13,5 9.00 - 22.30 13,5 8.30 - 22.30 13,5 
woensdag 9.00 - 23.00 15 8.30 - 22.00 13,5 9.00 - 22.30 13,5 8.30 - 22.30 13,5 
donderdag 9.00 - 23.00 15 8.30 - 22.00 13,5 9.00 - 22.30 13,5 8.30 - 22.30 13,5 
vrijdag 9.00 - 23.00 15 8.30 - 22.00 13,5 9.00 - 22.30 13,5 8.30 - 22.30 13,5 
zaterdag 10.00 - 17.00 7 10.00 - 23.30 13,5 10.00 - 21.00 11 11.00 - 17.00 6 
zondag 10.00 - 21.00 11   10.00 - 21.00 11 11.00 - 14.00 3 

 
 

Tabel 2: Aantal werkervaringsplekken voor mensen met een wwb uitkering Tabel 3: Aantal stageplekken voor MBO-studenten 
gemiddeld per week gemiddeld per week 

  

De Banne 25 
De Evenaar 7 
De Meeuw 32 
Waterlandplein 23 

 

De Banne 10 
De Evenaar 0 
De Meeuw 0 
Waterlandplein 2 

 

Tabel 4: Registratie uren per Huis van 
de Wijk 
(gemiddeld het eerste halfjaar 2019) 

 

Tabel 5: Aantal reserveringen per Huis van de Wijk, per soort 
reservering 
(gegevens uit FAMAS) 

   Gemiddeld 
aantal uren per 
week 

 
% bezetting 

Banne Beheerder 32 9% 
 Coördinator 32 9% 
 Vrijwilliger 45 13% 
 Stage 66 20% 
 Activiteit 44 13% 
 WWB Vrijwilliger 119 35% 
    

Evenaar Beheerder 32 18% 
 Coördinator 32 18% 
 Vrijwilliger 67 37% 
 Stage 0 0% 
 Activiteit 26 14% 
 WWB Vrijwilliger 24 13% 
    

Meeuw Beheerder 32 14% 
 Coördinator 32 14% 
 Vrijwilliger 12 5% 
 Stage 0 0% 
 Activiteit 17 7% 
 WWB Vrijwilliger 136,5 59% 
    

Waterlandplein Beheerder 36 16% 
 Coördinator 32 14% 
 Vrijwilliger 31 14% 
 Stage 8 4% 
 Activiteit 16 7% 
 WWB Vrijwilliger 98 44% 
 

  aantal 
reserveringen 

 
% 

De Banne Algemeen tarief 297 21% 
 Intern tarief 608 43% 
 Maatschappelijk tarief 441 31% 
 Buurtinitiatief tarief 80 6% 
    

De Evenaar Algemeen tarief 20 1% 
 Intern tarief 164 8% 
 Maatschappelijk tarief 589 30% 
 Buurtinitiatief tarief 1214 61% 
    

De Meeuw Algemeen tarief 52 2% 
 Intern tarief 144 6% 
 Maatschappelijk tarief 1247 54% 
 Buurtinitiatief tarief 854 37% 
    

Waterlandplein Algemeen tarief 12 1% 
 Intern tarief 12 1% 
 Maatschappelijk tarief 832 51% 
 Buurtinitiatief tarief 761 47% 
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Tabel 6: Registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord 
januari t/m juni 2019 

GEMIDDELD PER WEEK 
DE BANNE 

uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag TOTAAL 
(per week) 

Openstelling 15 15 15 15 15 7 11 93 
         

Beheerder DOCK 8 8 8 8 0 0 0 32 
Coördinator 0 8 8 8 8 0 0 32 

         

Vrijwilliger 0 20 10 15 0 0 0 45 
Stage 14 0 12 8 32 0 0 66 
Activiteit 10 0 0 0 15 8 11 44 
WWB vrijwilliger 12 25 28 18 15 14 7 119 
Totale bezetting 44 61 66 57 70 22 18 338 

 
Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag gemiddeld 

(per week) 
Beheerder DOCK en Coördinator 18% 26% 24% 28% 11% 0% 0% 19% 

         

Vrijwilliger 0% 33% 15% 26% 0% 0% 0% 13% 

Stage 32% 0% 18% 14% 46% 0% 0% 20% 

Activiteit 23% 0% 0% 0% 21% 36% 61% 13% 

WWB vrijwilliger 27% 41% 42% 32% 21% 64% 39% 35% 

 
EVENAAR 

uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag TOTAAL 
(per week) 

Openstelling 14 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0 81,5 
         

Beheerder DOCK 8 8 8 8 0 0 0 32 
Coördinator 8 0 8 8 8 0 0 32 

         

Vrijwilliger 11 6 15 12 19 4 0 67 
Stage 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activiteit 8 2 2 2 2 10 0 26 
WWB vrijwilliger 9 8 4 3 0 0 0 24 
Totale bezetting 44 24 37 33 29 14 0 181 

 

Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag gemiddeld 
(per week) 

Beheerder DOCK en Coördinator 36% 33% 43% 48% 28% 0%  35% 
         

Vrijwilliger 25% 25% 41% 36% 66% 29%  37% 

Stage 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Activiteit 18% 8% 5% 6% 7% 71%  14% 

WWB vrijwilliger 20% 33% 11% 9% 0% 0%  13% 

 
DE MEEUW 

uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag TOTAAL 
(per week) 

Openstelling 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 11 11 89,5 
         

Beheerder DOCK 8 8 8 8 0 0 0 32 
Coördinator 0 8 8 8 8 0 0 32 

         

Vrijwilliger 0 8 0 4 0 0 0 12 
Stage 0 0 0 0 0 0 0 0 
Activiteit 0 0 0 0 0 9 8 17 
WWB vrijwilliger 26 21 33 22 14,5 10 10 136,5 
Totale bezetting 34 45 49 42 22,5 19 18 229,5 

 
Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

gemiddeld 
(per week) 

Beheerder DOCK en Coördinator 24% 36% 33% 38% 36% 0% 0% 28% 
         

Vrijwilliger 0% 18% 0% 10% 0% 0% 0% 5% 

Stage 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Activiteit 0% 0% 0% 0% 0% 47% 44% 7% 

WWB vrijwilliger 76% 47% 67% 52% 64% 53% 56% 59% 

 
WATERLANDPLEIN 

uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag TOTAAL 
(per week) 

Openstelling 13,5 9 13,5 9 9 5 3 62 
   

Beheerder DOCK 9 0 9 9 9 0 0 36 
Coördinator 8 8 8 8 0 0 0 32 

         

Vrijwilliger 0 0 10 6 8 7 0 31 
Stage 4 0 4 0 0 0 0 8 
Activiteit 0 8 0 4 0 0 4 16 
WWB vrijwilliger 26 18 15 22 17 0 0 98 
Totale bezetting 47 34 46 49 34 7 4 221 

 

Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
gemiddeld 
(per week) 

Beheerder DOCK en Coördinator 36% 24% 37% 35% 26% 0% 0% 31% 
         

Vrijwilliger 0% 0% 22% 12% 24% 100% 0% 14% 

Stage 9% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 4% 
Activiteit 0% 24% 0% 8% 0% 0% 100% 7% 

WWB vrijwilliger 55% 53% 33% 45% 50% 0% 0% 44% 
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  Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag    Zaterdag    Zondag    Maandag  

  Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag    Zaterdag    Zondag    Maandag  

Registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord 
januari t/m juni 2019  

 
Registratie Beheer - BANNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registratie Beheer - EVENAAR 

 
naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie Categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger gastheer activiteit 2 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 6 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 3 vrijwilliger gastheer vrijwilliger 4 vrijwilliger openen / sluiten vrijwilliger 4     
vrijwilliger gastheer activiteit 2 vrijwilliger gastheer vrijwilliger 6 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 3 vrijwilliger openen / sluiten activiteit 5     

vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 2 vrijwilliger gastheer vrijwilliger 5 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 6 vrijwilliger gastheer vrijwilliger 3 vrijwilliger openen / sluiten activiteit 5     

vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 6 vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 3 vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger openen / sluiten vrijwilliger 3 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 3         

vrijwilliger openen / sluiten vrijwilliger 5 vrijwilliger activiteit activiteit 2 vrijwilliger activiteit activiteit 2 vrijwilliger activiteit activiteit 2 vrijwilliger openen / sluiten vrijwilliger 6         

vrijwilliger zakgeld activiteit 4             vrijwilliger activiteit activiteit 2         

vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 5                         

 
 
 
 

Registratie Beheer - MEEUW 

 
naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie Categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger openen WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger openen vrijwilliger 4 vrijwilliger openen WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger openen WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger openen WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 5 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3 vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 5 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3 vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger sluiten WWB vrijwilliger 6,5 activiteit Gast activiteit 3 activiteit     Openen / sluiten activiteit 4 
vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger sluiten WWB vrijwilliger 6     activiteit Gast activiteit 3 activiteit Openen / sluiten activiteit 4 
vrijwilliger sluiten WWB vrijwilliger 6 vrijwilliger sluiten WWB vrijwilliger 6 vrijwilliger sluiten WWB vrijwilliger 6 vrijwilliger schoonmaak WWB vrijwilliger 4     activiteit Gast activiteit 3     

vrijwilliger schoonmaak WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger schoonmaak WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger administratie WWB vrijwilliger 4             

    vrijwilliger administratie WWB vrijwilliger 4 vrijwilliger schoonmaak WWB vrijwilliger 4                 
        vrijwilliger administratie WWB vrijwilliger 4                 

 
 
 
 

Registratie Beheer- WATERLANDPLEIN 
Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag  Zaterdag    Zondag  

naam functie categorie aantal uren  naam functie categorie aantal uren  naam functie categorie aantal uren  naam functie Categorie aantal uren  naam functie categorie aantal uren  naam functie categorie aantal uren  naam functie categorie aantal uren  

vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 6  vrijwilliger gastvrouw vrijwilliger 4  vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 5  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  zelfbeheer openen / sluiten vrijwilliger 7  zelfbeheer openen / sluiten activiteit 4  

vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 6         

vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 6  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 2  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 2         

vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 5  vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 2  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4  vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 5         

vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3  vrijwilliger gastheer activiteit 5  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 4  vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 5  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4         

vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 3  vrijwilliger gastheer activiteit 3  vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger 5  vrijwilliger gastheer vrijwilliger 4  vrijwilliger gastvrouw WWB vrijwilliger 4         

vrijwilliger vrijwilliger WWB vrijwilliger 3       stages stagiair stage 4  vrijwilliger gastheer activiteit 4              

stages Stagiair stage 4            vrijwilliger gastheer WWB vrijwilliger 4              

                                

 

  Maandag  

naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
stage Stagiaire stage 8 
vrijwilliger    gastheer WWB vrijwilliger 4 
stages Stagiaire stage 6 
Activiteit openen / sluiten     activiteit 5 
Activiteit openen / sluiten     activiteit 5 

categorie aantal uren 

activiteit 7 
WWB vrijwilliger 7 
activiteit 4 

naam functie 

vrijwilliger openen / sluiten 
vrijwilliger openen / sluiten 
vrijwilliger klaverjas 

  Zondag    Zaterdag  

naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger     openen / sluiten     activiteit 4 
vrijwilliger     openen / sluiten     activiteit 4 
vrijwilliger     openen / sluiten     WWB vrijwilliger 4 
vrijwilliger    activiteit WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    activiteit WWB vrijwilliger 5 

  Vrijdag  

naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger     openen / sluiten     WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastheer WWB vrijwilliger 5 
stages Stagiaire stage 8 
stages Stagiaire stage 8 
vrijwilliger     openen / sluiten     activiteit 5 
stages Stagiaire stage 8 
vrijwilliger    gastvrouw activiteit 5 
stages Stagiaire stage 8 
vrijwilliger     openen / sluiten     activiteit 5 

  Donderdag  

naam functie Categorie aantal uren 

vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
stages Stagiaire stage 8 
vrijwilliger     openen / sluiten     WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    activiteit vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 

  Woensdag  

naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
stages Stagiaire stage 6 
vrijwilliger     openen / sluiten     WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
stages Stagiaire stage 6 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 

  Dinsdag  

naam functie categorie aantal uren 

vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 6 
vrijwilliger     openen / sluiten     WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw vrijwilliger 6 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 5 
vrijwilliger    gastvrouw WWB vrijwilliger 4 
vrijwilliger    gastvrouw vrijwilliger 4 
vrijwilliger     openen / sluiten     vrijwilliger 5 

Tabel 7: Registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord 
januari t/m juni 2019  
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Gezamenlijke uitwerking PPO 
Deze uitwerking betreft de resultaten die DOCK, SPIN en Wijsneus hebben behaald met hun 
inzet ten behoeve van een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO). 
 
De Jeugdpartners Samen Noord ontvangen ieder als onderdeel van hun reguliere subsidie 
middelen om in te zetten voor de opbouw van een positieve omgeving (o.a. voor de inzet van 
wijkcoördinatie). Ook in 2019 was extra budget beschikbaar om de inzet hiervoor te versterken. 
In deze uitwerking laten de jeugdpartners gezamenlijk zien welke resultaten er zijn behaald. 
Onze inzet en activiteiten voor de PPO vonden plaats op drie thema’s en die activiteiten leidden 
in alle drie de gebieden tot versterking van het pedagogisch klimaat zodat meer jeugdigen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en psychosociaal gezond opgroeien (resultaten 2 en 4 uit de 
matrix). Aandacht voor gezonde leefstijl is een integraal onderdeel bij al onze activiteiten 
(resultaat 1). En met haar activiteiten onder thema 3 zet DOCK vanuit de extra middelen 
versterkt in om jeugdigen te laten opgroeien in een veilige gezinssituatie (resultaat 3).  

Resultaten bij thema 1: PPO- coördinatie, inzet voor de preventieve activiteiten, 
talentontwikkeling. 

PPO-coördinatie gebied overstijgende activiteiten. 

Er is in ieder gebied een team van PPO-coördinatoren actief en de meeste teams hebben 
gezamenlijke, praktische plannen gemaakt voor de extra inzet in de buurten in 2019. De teams 
zijn aan de slag met de voorgenomen activiteiten. Wat meer aandacht is nodig voor de 
samenwerking van de PPO-coördinatoren in het gebied Oud Noord. In dit gebied vinden wel 
door de PPO-ers geïnitieerde activiteiten plaats maar de gezamenlijke analyse en afstemming 
over wat er extra nodig is kan beter.  
Tijdens het gezamenlijk overleg met de PPO coördinatoren is de samenwerking besproken en 
afgesproken deze in de tweede helft van 2019 verder te verdiepen. In een volgend gezamenlijk 
overleg van PPO-coördinatoren spreken we over hoe je de vraag in de gebieden ophaalt en 
hoe je daar de inzet op af kunt stemmen.  
Het management van SPIN, DOCK en Wijsneus vindt dat het bij het bouwen aan een positieve 
omgeving niet alleen gaat om de afstemming van activiteiten die voortkomen uit de extra 
middelen. Het is ook nodig om de “reguliere” inzet in de buurten beter op elkaar af te stemmen 
en waar nodig te vernieuwen. Ook daar gaan we het komende half jaar verder mee aan de slag.  

Gebied overstijgende activiteiten. 

• De website Sterrenmakers is sinds 1 juli in de lucht en wordt de komende tijd gevuld 
met alle activiteiten die er na schooltijd in Noord zijn. Iedere organisatie kan een 
account aanvragen om activiteiten toe te voegen. Op dit moment staan vooral de 
vakantieactiviteiten op de site. Op een aparte pagina ‘Noord beweegt” kunnen de 
sportaanbieders die vanuit de Sociale Basisvoorzieningen worden gefinancierd, hun 
activiteiten plaatsen. Het betreft de deelnemende partijen aan het Platform Sport: 
Funtrax, Sciandri, DOCK, Evenenementenmakelaar, MSPevents, Afdeling Sport 
Stadsdeel Noord, SPIN en Wijsneus. 

• De Activiteitenbus is klaar voor gebruik in de wijken en wordt veel ingezet. Nu nog 
vooral voor en door tiener- en jongerenwerk (DOCK). Een plan om waar nodig ook voor 
het kinderwerk in de wijken de bus in te zetten wordt gemaakt (DOCK heeft twee 
chauffeurs, SPIN één en leidt een aantal medewerkers op tot chauffeur).  
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Kinder- en jongerenparticipatie als rode draad. 

Kinder- en jongerenparticipatie trajecten zijn enorm toegenomen. Kinderen en tieners in het 
Plan van Gool richtten samen met kunstenaars in het Breedhuis een eigen ruimte in. Ze komen 
daar nu wekelijks samen en organiseren als tienerraad verschillende activiteiten voor de buurt. 
De kinder- en tienerraad uit de Kleine Wereld maakte een theatervoorstelling over milieu en 
afval. De raad blijft zich inzetten voor het wel en wee van de buurt. De Buurtmakers in de 
Waterlandpleinbuurt maken op verzoek van het OuderKindTeam kunstwerken over opgroeien in 
de buurt. De kinderraad uit de Banne zorgde voor de Banne Kinderclub (BKC) met een eigen 
ruimte en activiteiten in de Bolder. En er zijn nog veel meer activiteiten waarmee deze actieve 
tieners en kinderen aan de slag gaan. Ook in Tuindorp Oostzaan is een kinderraad actief die 
een buurtfeest organiseerde en iets wil organiseren voor eenzame ouderen. In de Molenwijk 
(Diereneiland) ging op 8 mei een kinderraad van start. Mooi is ook dat sinds begin juni een 
kinder- en tienerraad is gestart in de IJpleinbuurt, deze raad maakte een plannetje met wensen 
om hun omgeving aan te pakken. De Kinderraad in de Volewijck (Oud Noord) wordt vanaf 
september weer actief. De samenstelling heeft vertraging ondervonden doordat twee van de 
vier participerende scholen uiteindelijke afhaakten terwijl de reeds gekozen kinderen van de 
andere twee scholen wachten op aanvulling. Na zomer 2019 komt er een open 
aanmeldingsproces.  
Medewerkers van DOCK, SPIN en Wijsneus begeleiden (in onderlinge afstemming) deze 
kinder- of tienerraden.  
Alle kinderen/jongeren die deelnemen aan kinder- of tienerraden, buurtmakers of andere 
participatieactiviteiten waren op 19 juni in de raadszaal van het stadsdeelkantoor in gesprek 
met Esther Lagendijk (portefeuillehouder Jeugd) en Dennis Overweg (lid stadsdeelcommissie). 
Het gesprek ging over Wat vinden kinderen belangrijk? En wat kan het stadsdeel doen? 
Kinderen presenteerden met behulp van moodbords wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben. 
Ook gingen de kinderen en jongeren op speurtocht door het stadsdeelkantoor en stelden 
vragen aan ambtenaren. 

Activiteiten in ieder gebied  

Onderstaande activiteiten zijn geïnitieerd door de PPO-coördinatie. Financiering kwam uit het 
PPO-activiteitenbudget (in principe € 10.000,- per gebied). Het gaat meestal om de materiële 
kosten, soms om de huur van een locatie of om de inhuur van een docent of externe 
organisatie. Inzet van SPIN, DOCK of Wijsneus medewerkers komt uit reguliere formatie of uit 
de uren PPO-coördinatie. 
 
Noord West  
Het team in Noordwest bestaat uit medewerkers van DOCK en SPIN. Er wordt goed 
samengewerkt met verschillende partners en netwerken in het gebied. 
PPO- activiteiten in Noordwest:  

- Kinderraden in Tuindorp Oostzaan, de Banne en Molenwijk. 
- Bijzondere acties van kinderraad de Banne waren oprichting clubhuis in De Bolder, 

presentatie omgaan met geld, voorlezen in de bibliotheek en de voorbereidingen voor 
een speurtocht met ouderen van het EDD.  

- Kinder- en jongerenparticipatie bij het nieuwe Jeugdhonk dat in de Banne moet komen.  
- Kookclub de Ark, Pannen in de Banne  
- Buitenspeeldag. 
- Sportactiviteit voor jeugd Molenwijk georganiseerd door junior jongerenwerkers via 

DOCK.  
- Vernieuwde inzet voor de Vrolijke fietsclub (na de zomer voortzetting via SPIN) 
- Clubhuis de Bolder (begeleiding SPIN/DOCK) 
- Sportactiviteiten voor statushouders 
- Timmerclub Diereneiland 
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- Verdedigingsport kinderen Molenwijk  
- Vaders sporten in de Molenwijk (zie ook thema 2) 
- Kidzzclub in Tuindorp Oostzaan (Satirius). Hier worden activiteiten en uitjes 

aangeboden voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. Er is veel contact met ouders van de 
kinderen en ook oudere jongeren worden ingezet bij de organisatie van activiteiten. Zij 
voelen zich verantwoordelijk voor de jongste jeugd, kunnen hun talenten op 
verschillende vlakken inzetten en levert een bijdrage aan het ‘ons kent ons gevoel’. 

 
Oud Noord 
Het team in Oud Noord bestaat uit medewerkers van DOCK en Wijsneus.  
PPO-activiteiten in Oud Noord:  

- Supermama’s project waarbij er themabijeenkomsten worden gehouden. Denk aan 
sport, gezonde voeding en seksuele voorlichting.  

- Kids in de Valk, activiteiten gericht op creativiteit, sport en koken. Moeders blijven erbij 
en zijn actief betrokken bij de activiteiten.  

- Kinderrestaurant op de woensdagmiddag. 
- De meidenavond op locatie Klusfabriek op de vrijdagavond. 
- Kinderraad Vogelbuurt opgezet. 
- Kinderraad Volewijck start in september. 
- Noord gaat voor groen. 
- Schaken speeltuin de Speelvogel. 
- Koken met de Koekoeksnest en koken met de voedselbank is in ontwikkeling. 
- Gezamenlijke sponsorloop. 

 
Noord Oost 
Het team in Noordoost bestaat uit medewerkers van DOCK, SPIN en Wijsneus. Er wordt goed 
samengewerkt met verschillende partners en netwerken in het gebied. 

- PPO-activiteiten in Noordoost: 
- Kinderraad in de Waterlandpleinbuurt (via de scholen, Vreedzame methodiek) 
- Buurtmakers Waterlandplein/speeltuin de Sterspelers.  
- Wijkraad/ Girls Squad Kleine Wereld.  
- Voortkomend uit Girls Squad: theatervoorstelling op 5 april voor en door kinderen uit de 

Kleine Wereld. Bijzonder was dat de kinderen een subsidie aanvroegen en ontvingen 
via Noordkapers. 

- Afronding en opening (8 maart) van de jeugdruimte in het Breedhuis. Door kinderen 
onder begeleiding gerealiseerd. Nu vinden er verschillende activiteiten plaats voor en 
door kinderen i.s.m. tussen DOCK, SPIN en vrijwilligers van het Breedhuis.  

- Kickboksen en health project voor meiden.  
- Mediawijsheid onderzoek op scholen onder leerlingen, leerkrachten en ouders. Een 

werkgroep bestaande uit OBA, Wijsneus, Tinteltuin, Gemeente maakt nu een 
projectplan om Mediawijsheid in de wijk meer aandacht te geven: op scholen, 
ouderkamers, bibliotheek, speeltuinen, jongerenwerk. Doel: ontwikkelen van 
Mediawijsheid schijf van 5 die door alle professionals in de wijk ingezet kan worden. 
Ook voorlichting aan ouders is een onderdeel van het plan. 

- Een buurtkrant door kinderen gemaakt i.s.m. met journalist/buurtbewoner, in september 
volgt een tweede. 

- Start van de bouwspeelplaats op speeltuin Nieuwendam, inzet door SPIN ook inhuur 
Ciao Bruno uit eigen middelen. 

- Project met Korthagenhuis waarbij jongeren activiteiten ondernamen met ouderen 
(DOCK) 

- Gezamenlijke inzet DOCK en SPIN bij de opening van de speelplaats op Mariëndaal 
(SPIN ook inzet vanuit de kinderwerkopdracht) 
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Resultaten bij thema 2: inzet voor versterken vrijwillige inzet ouders en jongeren 
en activiteiten voor versterken van opvoedingskracht.  

Onder meer de volgende activiteiten zijn gerealiseerd:  
• Structurele sportactiviteit voor en door vaders in de Molenwijk (voortvloeiend uit 

opvoeddebat).  
• Inzet van Trias Pedagogica voor opvoeddebatten op de SPIN-Spelinlopen. Tot nu toe 

zijn 3 keer 2 debatten gevoerd. Een laatste ronde zal plaats vinden na de zomer. De 
inzet is nog een tegoed uit 2018.  

• Buurtmoeders in gesprek met elkaar onder begeleiding van DOCK in Huis van de Wijk 
de wijk de Banne. Het restant van 3 opvoeddebatten van Trias Pedagogica is 
gereserveerd om in te zetten voor deze groep ouders 

• Organisatie en uitvoering van een tijdelijke Spelinloop voor statushouders met een 
Syrische achtergrond. De extra inzet voor SPIN medewerkers wordt uit PPO middelen 
gefinancierd even als de extra kosten voor inhuur van deskundigen. 

• Inzet van jongeren als junior jongerenwerker in de wijk en bij netwerkpartners. In 2018 
waren er ca 18 jongeren actief, in 2019 is nog eens een nieuwe groep junior 
jongerenwerkers opgeleid in de Molenwijk. Netwerkpartners geven aan dit enorm te 
waarderen. Bovendien verhoogt het werk het verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
eigen leefomgeving. De junior jongerenwerkers fungeren op die wijze als rolmodel voor 
de overige jongeren.  

• Meer ouders nemen deel aan activiteiten en doen vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn de 
Spelinlopen, sportactiviteit voor en door vaders in Noordwest en de Supermama’s in 
Oud Noord.  

Resultaten bij thema 3: inzet op het snijvlak zorg en welzijn ter ondersteuning 
van kracht van ouders en jongeren 

De Pilot Intensief Jongerenwerk is in 2018 in Noord West uitgevoerd en heeft een positief effect 
gehad. Ook in 2019 wordt aansluiting gevonden bij diverse zorg overleggen omtrent 
verschillende gezinnen. De aanwezigheid van jongerenwerkers bij deze overleggen wordt tot op 
heden als zeer nuttig en prettig ervaren door zowel het gezin als de samenwerkende partijen. 
Inmiddels heeft het jongerenwerk een plek gevonden binnen het netwerk van de zorgpartners, 
maar deze samenwerking vergt nog steeds tijd en aandacht. DOCK wordt binnen het netwerk 
serieus genomen. 
Er wordt nog in 2019 intensief samengewerkt met de afdeling Jeugd en Veiligheid van 
Stadsdeel Noord. Het doel hiervan is om wederzijds goed op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen bij bepaalde jongeren. Daarnaast zet DOCK zich binnen het Intensief 
Jongerenwerk ook actief in op persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. Er wordt veel tijd 
gestoken in begeleiding naar werk en/of school, vrijetijdsbesteding, oplossen/voorkomen 
schulden om zo probleemsituaties zoveel mogelijk te voorkomen.  
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Individuele Inhoudelijke uitwerking jaarrapportage 
Individuele uitwerking Doras 

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 1: versterken vrijwillige inzet en informele netwerken 

Middels diverse projecten ondersteunen vrijwilligers bewoners die op een onderdeel van een 
leefgebied kwetsbaar zijn en/of (even) hulp kunnen gebruiken.  
 
Vrijwilligers volgden afgelopen half jaar de workshop ‘trainen op Zelfsturing’. Vrijwilligers en 
professionals leerden de regie over problemen zoveel mogelijk bij de klant te houden, hoe klein 
de stapjes soms ook zijn.  
Daarnaast zijn er basistrainingen in samenwerking met de Vrijwilligers Academie o.a. gericht op 
de ondersteuning van klanten waarbij ook afstand en nabijheid een vast onderdeel is met als 
doel: ondersteunen maar niet overnemen.  
 
Naast de, soms al jarenlange, inzet van vrijwilligers bij Noord voor Elkaar, telefoondienst. 
Bezorgen maaltijden, Steunvrouwen etc.is de inzet van buurtbuddy’s een relatief nieuwe 
waarde waarbij buurtbewoners (o.a. klanten van Doras en Kerk en Buurt) getraind worden om 
andere buurtbewoners te ondersteunen met dezelfde boodschap: wel ondersteunen maar niet 
overnemen.  
 
De Seniorenconsulenten van SeniorenInfo bespreken met 81 plus buurtbewoners, tijdens een 
huisbezoek, in hoeverre zij de ouderen (weer) op weg kunnen helpen als zij een vraag of 
signaal afgeven m.b.t. hun zelfredzaamheid.  
Het versterken van informele netwerken vindt (indirect) plaats bij vele activiteiten zoals ‘Samen 
is leuker’, Noorderpark in Beweging, Gewichtige dames, Gezondheidsambassadeurs, 
bijeenkomsten statushouders, Op eigen Kracht training etc.  
In de Lief & Leedstraten worden informele netwerken versterkt met de aandacht die aanjagers 
c.q. buurtbewoners voor elkaar hebben.  
 
Telefooncirkels zijn bij uitstek informele netwerken. Aan de telefooncirkels nemen met name 
kwetsbare ouderen deel. De begeleiders (opstarten telefoon, afronden en in actie komen als er 
geen gehoor is) komen veelal voort uit de deelnemersgroep. Echter, juist dan blijkt hoe 
kwetsbaar de doelgroep is want het is ook weer snel te veel. Enkele deelnemers kunnen het 
systeem van de cirkel niet aan maar worden apart gebeld door de begeleiders. Ze houden op 
die manier toch een oogje in het zeil. Tijdens ontmoetingsmomenten treffen de deelnemers 
elkaar om zo de band te versterken.  
 

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Activering en participatie  

Activering en participatie is er bij uitstek op gericht om de bewoners dusdanig te ondersteunen 
dat zij zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het op maat ondersteunen van de bewoners is erop 
gericht dat zij een volgende keer weer iets meer zelf kunnen doen. Dit geldt voor zowel voor de 
aanvraag van het bewonersinitiatief als ook de uitvoering van de activiteit: wat is de inhoud van 
je publiciteit/flyer, hoe organiseer je de activiteit etc.  
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Door outreachend te werken, bakkie in de wijk, bankje van der Pek, komen de 
participatiewerkers in gesprek met (nieuwe) buurtbewoners en indien nodig/wenselijk te 
activeren.  
Samen is leuker activeert buurtbewoners om iets te ondernemen met elkaar.  
 

Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 3: mantelzorgondersteuning 

Met de sociale basisactiviteiten ondersteunen we op diverse passende manieren de 
mantelzorgers en daarmee ook de zorgvrager. De situatie blijft daarmee hanteerbaar. 
Mantelzorgers groeien in hun situatie en kunnen veel aan. 
Het bereiken van de mantelzorgers, of de mantelzorgers Doras, blijft een continu punt van 
aandacht. Vaak zitten de mantelzorgers in een cirkel/cocon met hun hulpvrager waardoor het 
niet eens doordringt dat er ook ondersteuning voor hen zelf is. Door aanwezigheid op de 
vindplaatsen is er een hoger bereik en maken meer mantelzorgers gebruik van 
ondersteuningsaanbod. Vindplaatsen zijn Boven IJ ziekenhuis, huizen van de wijk, moskeeën, 
(voorlichtingen Jasmijn).  
 
Overige bijzonderheden m.b.t. mantelzorg ondersteuning:  
 
De mindfulnesstraining geeft mantelzorgers handvatten om meer in rust te handelen.  
Drie speerpunten zijn:  

• Deelnemers leren minder in hun hoofd en meer in hun lichaam te leven,  
• Vriendelijk voor zichzelf te zijn met name in de mantelzorgsituatie thuis  
• Bewust worden van de omgeving en uit de kleine wereld van mantelzorg stappen  

 
Ter illustratie het effect bij een van de mantelzorgers:  
Een van de deelneemsters is mantelzorger voor haar vader, zij was daar dagelijks mee bezig 
zowel in de ochtend als ’s avonds na haar werk. Zij is vroeg op haar werk, zij liet de cliënten al 
eerder binnen dan de openingstijd. Door de training neemt zij nu tijd om eerst een kopje koffie 
te zetten en daar van te genieten voordat zij de deuren opent. Ook heeft zij hulp ingeschakeld 
voor haar vader waardoor zij nu wordt ontlast. Zij heeft geleerd om de controle een beetje los te 
laten.  
 
AMWAHT  
Het animo voor de AMWHT groepen gaat onverminderd door. In het voorjaar waren twee 
groepen met een ervaren AMWAHT trainer én een Marokkaanse trainer waarmee de werving 
en samenstelling van groep positief beïnvloed is en ook de training een kwalitatieve push kreeg. 
Er namen drie statushouders deel, twee uit Eritrea en een uit Afghanistan. De werving ging via 
professionals maar ook letterlijk op straat (op de markt). De manier van werven wordt verbreed 
naar de wijkzorg (bv huisartsen). 
De methodiek hebben we toegepast op de behoefte van de deelnemende doelgroep. Zo 
worden gastsprekers uitgenodigd bijvoorbeeld over traumaverwerking door de GGD. Een 
casemanager dementie gaf inzicht in agressie die past binnen de ziekte Alzheimer. 
 
Door middel van themaochtenden: Wat is Alzheimer? En een Energieworkshop, zijn de 
vrijwilligers van Aster, informele respijtzorg, extra geschoold in hun ondersteuning van 
mantelzorgers.  
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Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 4: basis maatschappelijke dienstverlening 

Alle activiteiten die we uitvoeren in het kader van Basis maatschappelijke dienstverlening zijn 
erop gericht om buurtbewoners die het zelf (net niet) voldoende redden zo zelfredzaam mogelijk 
te maken.  
 
Op Eigen Krachttraining. 
In de Banne (Noord West) is een Eigen Kracht training uitgevoerd samen met de 
Regenbooggroep en in samenwerking met de Voedselbank en de Sociale Kruidenier.  
WOON, participatiewerker van HvdWijk de De Banne, een beweegcoach en een trainer 
Assertiviteit.  
De training werd gegeven in de Ark.  
 
Formulieren café en Grip op geld groepen gaan voort.  
 
Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 5: Coördinatie Huis van de Wijk: 

Zie gezamenlijk Samen Noord verslag coördinatie.  

Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in 
voor stad of buurt 

De eerst contacten zijn gelegd over de organisatie van een Beursvloer in 2020. Bedrijven, 
welzijn en zorg treffen elkaar. Zie ook algemene stuk van Activering en participatie.  
In de Evenaar neemt een docent Jiujitsu buiten haar les om de kinderen mee de straat op om 
samen met hen vuil te prikken en op het balkon van de Evenaar plantjes te kweken. Doel is 
bewustwording van omgeving (buurt) en mogelijkheden/ verantwoordelijkheid daarin, al zijn het 
kleine stapjes.  
De contacten met het bedrijf Winclove gaan voort.  
 
Resultaat: Meer mensen helpen elkaar  
In de Evenaar heeft een statushouder het initiatief genomen om wekelijks een ontbijt te 
organiseren voor buurtbewoners. Het Huis van de Wijk bleek een bron voor contacten met 
buurtbewoners (jong en oud) en statushouders én voor de laatsten om de taal spelenderwijs te 
oefenen. Een van de deelnemers ‘Sinds het ontbijt georganiseerd wordt eet ik beter’.  
Via de professionals in huis is er contact gelegd met het OKT ter ondersteuning in de 
opvoeding. Een leerlinge van de basisschool naast het Huis van de Wijk Meisje van de lagere 
school stage gevonden  

Resultaat: Minder eenzame mensen  

Ontmoeting is een middel tot vermindering of voorkomen van eenzaamheid. Dit gebeurt in 
Huizen van de Wijk maar ook bij andere groepen waarbij ontmoeting een gevolg is van de 
kernwaarde om bij elkaar te komen zoals bewegen, taal, Eigen Kracht, AMWAHT etc.  
Een nieuwe activiteit in de Evenaar is eens per week een lunch op woensdag. Ingrediënten 
worden o.a. bij de plaatselijke slager gehaald. 5 tot 15 mensen per keer schuiven aan en eten 
gezellig samen.  
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Resultaat: Meer mensen beheersen de Nederlandse taal:  

Samenspraak Noord biedt anderstaligen de kans om een jaar lang met een Nederlandstalige te 
praten en daarmee hun spraak te oefenen. Als het bij de begeleider thuis is, krijgen ze daarmee 
ook een kijkje ‘in de keuken’ van een Nederlander.  
Opvallend punt is dat zowel de anderstaligen als Nederlandstalige begeleiders kieskeuriger 
worden. Anderstaligen (man of vrouw) vragen een vrouw als begeleider en begeleiders 
bijvoorbeeld willen graag een match met beter opgeleide anderstaligen. De begeleiders komen 
vaker dan voorgaande jaren via de VCA. Aantal landen van oorsprong is 20. 
Samenspraak is onderdeel van een campagne die 10.000 nieuwe taalvrijwilligers werft.  
 

Resultaat: Meer mensen zijn in staat om gezond te leven 

De verbinding tussen zorg, welzijn en participatie is hierbij van grote meerwaarde. Doras werkt 
op alle drie de domeinen. Het Project activerende Leefstijl interventie sluit nauw aan bij de 
sociale basis. Doel is het doorbreken van isolement, een gezondere leefstijl, verbetering van 
zelfredzaamheid, vergroten van participatie en meer cohesie in de wijk. Daarnaast is het doel 
dat bewoners gebruik gaan maken van het reguliere beweegaanbod in de wijk. Het bestaande 
aan bod in Oud Noord (Noorderpark in Beweging) i het beweegaanbod uitgebreid naar de 
wijken in Noordoost en Noordwest. Dit gebeurt door activiteiten/inloopspreekuren van de 
beweegcoach in de Huizen van de Wijk te organiseren en het aanbod mede in het informele 
circuit te promoten.  
Klantmanagers die ook daar spreekuren houden kunnen direct doorverwijzen. Voordeel van 
deze inloopspreekuren is dat bewoners kennis maken met (aanbod van )Huis van de Wijk in 
hun buurt en medewerkers meer bekendheid krijgen met beweegcoach en beweegaanbod. De 
klanten komen daarnaast binnen via: WPI, huisarts, Doras en welzijnscoach.  
In Huis van de Wijk de Meeuw is een nieuwe traditie geboren maandelijkse gezonde lunches, 
verzorgd door onze gezondheids-ambassadeurs 
In de Evenaar is de activiteit van Wijsneus: koken met papa en mama. Gezamenlijk koken met 
aandacht op gezond eten.  

Resultaat: Meer mensen hebben een goede mentale gezondheid  

(Alternatieve formulering: Meer mensen zijn in staat met hun mentale gezondheidsproblemen te 
participeren) 
 
Bij de participatie activiteiten ondersteund door Doras werkers vanuit zowel 
maatschappelijk/sociaal werk als participatie/coördinatie, wordt bewust gestreefd naar een 
mengeling van deelnemers van sterke- als kwetsbare Noordelingen. Op deze wijze worden de 
kwetsbare bewoners die o.a. kunnen kampen met mentale gezondheidsproblemen 
meegenomen in het grotere geheel waardoor zij in al hun kwetsbaarheid toch kunnen 
participeren. De Noorderpark in beweging groep is daar een goed voorbeeld van.  
Daarnaast zijn er vanuit het Sociaal werk Doras diverse trainingen waardoor klanten tools 
krijgen aangereikt om sterker te staan en zelfstandig te participeren zoals Op Eigen kracht, 
assertiviteit training.  
Bij de groep Praat Nederlands met me sluit de Cordaan groep aan.  

Resultaat: Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Klanten ondersteunen wij zoveel mogelijk om hen minder afhankelijk te maken. Bewustwording 
van hun positie en assertiever acteren zijn daar voorbeelden van.  
Per 1 januari 2019 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd. De 
aandachts-functionarissen huiselijk geweld en sociaal werkers nemen deel aan casuïstiek 
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bespreking waar altijd een participatiewerker aan deelneemt zodat die kennis meegenomen 
wordt bij de contacten met buurtbewoners.  
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Individuele uitwerking Regenboog Groep 

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk  

Basisactiviteit 2: Talentcoach. Basisactiviteit 3: Toeleidingsmaatjes: vrijwilligers bieden kortdurende 
ondersteuning en leiden deelnemers toe naar aanbod in de wijk. Basisactiviteit 4: Maatjes voor mensen 
met psychiatrische problemen.  

De maatjesprojecten Talentcoach, Toeleidingsmaatjes en Maatjes voor mensen met 
psychiatrische problemen zijn in 2018 samengegaan onder de noemer ‘begeleidingstrajecten’.  
Wij bieden Informele Zorg aan mensen met meervoudige problematiek. Kenmerkend voor de 
doelgeroep is een slecht functionerend sociaal netwerk: men kan onvoldoende terugvallen op 
familie of vrienden. De meeste mensen hebben een lang verleden van professionele 
hulpverlening, maar vallen daar regelmatig uit. Een deel van hen weet de hulpverlening niet 
goed te vinden of vermijdt de professionele zorg. Wij zien dat mensen vaak meerdere 
problemen hebben die nauw met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Zo kan iemand 
met schulden ook te kampen hebben met ernstige psychiatrische problemen. Dan is het van 
belang om op meerdere levensgebieden ondersteuning te kunnen bieden, zodat mensen over 
de hele linie sterker en zelfstandiger worden, en hun zelfredzaamheid op meerdere vlakken 
toeneemt.  
 
Wij zorgen voor een goede match tussen vrijwilliger en deelnemer. Een begeleidingstraject 
duurt een half jaar. De hulpvraag van de deelnemer vormt het uitgangspunt voor de invulling 
van het begeleidingstraject. Samen ondernemen zij activiteiten, en/of onderzoeken zij hoe 
familie of vrienden toch weer een onderdeel van iemands leven kunnen worden. Wij activeren 
mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Door bij ons actief te zijn, verantwoordelijkheid te 
(leren) dragen en de kans te krijgen om succesvol te zijn, komen deelnemers uit hun isolement, 
nemen zij weer deel aan de samenleving en krijgen zij het vertrouwen er weer bij te horen. 
Doelen van de begeleidingstrajecten zijn: verminderen van sociaal isolement, bevorderen van 
financiële zelfredzaamheid, vergroten van sociale participatie, versterken maatschappelijke 
participatie/ activering, (weer) in contact komen met de hulpverlening, preventie/ harmreduction, 
stabilisatie. 

Resultaat: Minder eenzame mensen   

Basisactiviteit 5: Homeservice: praktische hulp voor en door mensen met een psychische beperking 

Homeservice activeert mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische beperking en 
biedt praktische hulp bij alledaagse klussen in en om huis en tuin, voor mensen uit dezelfde 
doelgroep.  
 
De Homeservice koppelt een dienstverlener aan een klant die een klus wil laten uitvoeren, dat 
kan een (technische) klus zijn (schilderen, lamp ophangen etc.) of het verlenen van een dienst 
(hulp bij administratie, boodschappen doen). Doel van de koppelingen is signalering en 
ondersteuning, bevordering van zelfredzaamheid, verminderen van eenzaamheid, stimuleren 
van participatie en actief burgerschap van mensen met psychische en psychiatrische klachten. 
 
Milo, 48 jaar, sinds december 2018 actief bij Homeservice 
Milo heeft tot een paar jaar geleden als ZZP’er gewerkt als klusser, houtbewerker en verhuizer. 
Na een traumatische ervaring vijf jaar geleden is hij in een neerwaartse spiraal geraakt en kan 
hij niet meer werken. Hij heeft last van burn-outverschijnselen en zit nu in de bijstand. Milo is 
een goede klusser, maar hij zit zichzelf in de weg. De stappen die hij kan maken binnen 
Homeservice hebben dan ook vooral te maken met het aangeven van grenzen, het loslaten van 
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perfectionisme, en het loslaten van de verantwoordelijkheid. Homeservice is een veilige plek 
waar je ook op die vlakken kunt oefenen, met vallen en opstaan. Want Milo wil uiteindelijk wel 
weer richting betaald werk.  
 
Via dit project helpen lotgenoten elkaar, als dienstverlener met activering en als klant met 
versterking van de zelfredzaamheid.  

Resultaat: Minder eenzame mensen  

Basisactiviteit 6: Buurtrestaurant/ Kwartiermaken en Psychiatrie Café 

De Regenboog Groep organiseert in Noord onder de noemer Regenboog Buurtrestaurant 
activiteiten op ontmoetingsplekken waarbij zowel (zeer) kwetsbare als meer gezonde bewoners 
van harte welkom zijn: Buurt Budget Maaltijd in Huis van de Wijk De Meeuw, Activiteiten met 
een maaltijd bij Royal Vis, Psychiatrie Café.  
 
Het doel van de activiteiten is het sociaal isolement te verminderen van een grote groep 
Amsterdammers en de maatschappelijke participatie te vergroten door hen toe te leiden naar 
laagdrempelige activiteiten in de buurt en in het Buurthuis/Huis van de Wijk. Met onze 
ontmoetingsplekken en activiteiten richten wij ons op mensen met psychische of psychiatrische 
problematiek die zelfstandig wonen en in een sociaal isolement zijn geraakt, onder wie ex-dak- 
en thuislozen, mensen met schulden, of verslavingsproblematiek. Een deel van hen is niet goed 
in staat voor zichzelf te zorgen. Het merendeel heeft een zeer kleine portemonnee, en leeft in 
armoede. Daarnaast richten wij ons ook op buurtbewoners die zich als vrijwilliger willen inzetten 
voor stadgenoten en buurtbewoners in sociale armoede. Deze vrijwilligers willen graag iets 
doen voor (zeer kwetsbare) mensen die in contact willen komen met anderen, en daarbij een 
steuntje in de rug nodig hebben. Het met elkaar in contact brengen van deze doelgroepen werkt 
versterkend en blik verruimend. Het aanbod is direct voortgekomen uit vragen van mensen uit 
de doelgroep en sluit daarmee aan bij de behoefte. Het biedt (zeer) kwetsbare burgers in 
sociaal isolement de kans een netwerk op te bouwen en uit te breiden. Daarnaast biedt het 
project vrijwilligers- en werkervaringsplekken.  
 
Gezamenlijk eten verbindt mensen 
We zien dat mensen aan tafel gemakkelijker een praatje met elkaar maken. Samen eten 
verbindt mensen. Kwetsbare, minder kwetsbare en gezonde mensen kunnen elkaar op 
natuurlijke wijze ontmoeten en ervaringen en informatie uitwisselen (op welke plekken in de 
stad kun je lotgenoten ontmoeten, waar is het goed toeven). We zien dat mensen afspraken 
met elkaar maken om samen andere activiteiten te gaan ondernemen. Elkaar ontmoeten blijkt 
mensen goed te doen, ze voelen zich verbonden en het leidt ertoe dat zij zelf of samen 
gemakkelijker initiatieven gaan ontplooien. Ook groeit de betrokkenheid en belangstelling voor 
elkaar. Zo wordt als iemand langere tijd afwezig is, nagegaan wat de oorzaak is, en bij ziekte 
bijvoorbeeld een kaartje gestuurd. Mensen voelen zich gezien, zij voelen zich welkom.  

Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal   

Basisactiviteit 1: Jongerenmaatjes voor kinderen, jongeren en minderjarige asielzoekers met psychische 
problemen in sociaal isolement.  

De Regenboog Groep heeft begeleidingstrajecten ontwikkeld voor kinderen, jongeren, 
adolescenten, minderjarige asielzoekers met psychische problemen in de leeftijd van 9 t/m 28 
jaar. Deze projecten bieden sociale en praktische ondersteuning door de inzet van een 
vrijwilliger, een maatje. Het begeleidingstraject, waarbij de deelnemer wordt gekoppeld aan een 
vrijwilliger, heeft een doorlooptijd van een half jaar. De deelnemer en de vrijwilliger ontmoeten 
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elkaar wekelijks of tweewekelijks. 
 
De deelnemers in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar (pre-pubers) zijn kwetsbare kinderen die door 
sociale, financiële en etnische factoren in een sociaal isolement verkeren of dreigen te raken. 
Veelal betreft het kinderen van ouders die te kampen hebben met multiproblematiek (bijv. 
psychiatrische problemen, schulden, werkloosheid, taalachterstand, echtscheiding of 
psychische problemen).  
 
Het maatje dat deze kinderen begeleid is een vrijwilliger of stagiair(e) tussen 18 en 28 jaar die 
HBO- of WO-opgeleid is of de opleiding nog volgt. Maatjes staan vanwege hun leeftijd dicht bij 
de belevingswereld van kinderen en fungeren als rolmodel.  
 
Doelstelling is het sociale isolement verminderen en de zelfredzaamheid van het kind vergroten, 
door middel van het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden, het vergroten 
van de zelfstandigheid en het ontwikkelen van inzicht in eigen talenten, mogelijkheden en 
wensen. De maatjes coachen de kinderen in de doelen die zij zelf samen met hun ouders en 
doorverwijzers hebben bepaald.  
 
Voor jongeren in de leeftijd van 14 t/m 28 jaar die te kampen hebben met psychische of 
psychiatrische problemen, en die verkeren in een sociaal isolement hebben we eveneens 
speciale begeleidingstrajecten ontwikkeld. Veelal betreft het jongeren die te kampen hebben 
met meerdere problemen, uiteenlopend van autisme, depressie, psychose tot plein- of 
straatvrees). Sociale angst gaat hiermee vaak samen. Voor de duur van een half jaar worden zij 
gekoppeld aan een maatje van ongeveer hun leeftijd, waarmee zij activiteiten ondernemen, en 
met wie ze over hun problemen kunnen praten. Het doel is om het sociaal isolement van deze 
jongeren te verminderen en de sociale en maatschappelijke participatie te vergroten. Door het 
verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden en het ontwikkelen van inzicht in de 
eigen mogelijkheden, kwaliteiten en wensen wordt dit doel behaald. 
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Individuele uitwerking Leefkringhuis 

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Het bieden van licht juridische en financiële ondersteuning met de visie dat meer mensen 
zo snel mogelijk zelfstandig functioneren 

Deze activiteit heeft eraan bijgedragen dat situaties niet verder escaleren, maar de mogelijkheid 
hebben tot stabilisatie met o.a. als doel dat klanten op maat toegeleid kunnen worden richting 
de reguliere hulpverlening. De doelgroep binnen de Ambulante hulp heeft vaak langdurige 
ondersteuning nodig. 

Resultaat: Meer kinderen in acute nood zijn bijgestaan 

Basisactiviteit 1: Het bieden van noodopvangplekken aan kinderen in Noord 

Deze activiteit heeft eraan bijgedragen dat er minder kinderen uit Noord een zwervend bestaan 
leiden.  
 
De doorstroom in Amsterdam lijkt vast te lopen. De wachttijden zijn gemiddeld acht maanden 
tot een jaar. Daarnaast is er sprake van een piek in de vraag naar opvang. De Logeerfunctie zit 
continue vol en we hebben momenteel zelfs een wachtlijst. De gemeente heeft begin 2019 
besloten de leeftijd op te hogen tot 23 jaar.  
We zien een toename van het aantal jongvolwassenen dat een GO krijgt via de Veldtafel. Dit 
bevestigt dat de doelgroep complex is en er sprake lijkt te zijn van toenemende 
multiproblematiek. Ook is er in 95 procent van de gevallen sprake van aanwezigheid van 
overige hulpverlening. We constateren ook steeds meer zwaardere psychische problemen 
onder deze doelgroep.  

Resultaat: Voedseluitgifte 

Basisactiviteit 3: Het beheren van twee uitgiftepunten voor de inwoners van Noord die recht hebben op 
een ondersteunend voedselpakket 

Het LKH houdt wekelijks twee uitgiftemomenten voor de klanten van de voedselbank:  
• Op de woensdagen van 14.00 tot 16.00 aan de Adelaarsweg 61; 
• Op de donderdagen van 11.30 tot 13.30 aan de Aakstraat 60. 

 
Elke maandagavond is er inloopspreekuur van 18.30 tot 19.30 aan de Koekoeksstraat 16 voor 
nieuwe en bestaande klanten.  
 
Het LKH constateert een groeiend verschil tussen het aantal klanten uit Noord Oost/Oud Noord 
en Noord west. Het verschil bedraagt momenteel 50 huishoudens. Wij hebben dit besproken 
met het Stadsdeel en zullen in het najaar bespreken hoe deze ontwikkeling het best te 
onderzoeken. 
 
Stand 5 juli 2019: 
 

Uitgiftepunt 
  

1-2 
pers. 

3-5 
pers. 

6+pers 

Noord, Adelaarsweg 
 

87 50 28 9 
Noord, de Ark 

 
137 78 48 11 
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Mei jl. is er een enquête afgenomen onder de voedselbank-klanten van de Adelaarsweg met als 
doel te onderzoeken wat de beleving van de klanten is t.a.v. de huidige locatie, of men bereid is 
te verhuizen naar een ‘betere’ locatie en eventueel gewenste voorzieningen. 
 
Uitkomst enquête Adelaarsweg 2019 
Gedurende het voorjaar van 2019 is een enquête gehouden onder de klanten van de 
Voedselbank, uitgiftepunt Adelaarsweg. Doel van deze enquête is inzicht verkrijgen in de 
omstandigheden ter plaatse. Dit is in drie vragen voorgelegd aan onze klanten:  

1. Mist u iets op de Adelaarsweg? 
2. Hoelang bent u bereid te reizen voor extra voorzieningen? 
3. Zo blij ben ik met de locatie Adelaarsweg (uitgedrukt in smiley/kleurcode). 

De enquête kent 49 respondenten. De totale doelgroep bedraagt 90 (aantal pakketten 
Adelaarsweg)*.  
 
Resultaten: 
Vraag 1:  
Het grootste gemis (41 van de 49 respondenten = ca. 85%) is aan een ontvangstruimte waar 
koffie en thee beschikbaar is. Een aantal klanten noemt expliciet een toiletruimte.  
De Sociale Kruidenier / Weggeefwinkel vinden 28 respondenten belangrijk (ca. 60%), 
vervolgens ‘Voorlichting over (gratis) voorzieningen / activiteiten’ (ca. 40%), Maatschappelijk 
werk (ruim 30%) en tot slot een Bushalte vlak voor de deur (ruim 20%) 
De open vraag wordt door 18 respondenten ingevuld, waarbij de toiletruimte wordt benoemd, 
privacy, de grootte van de ruimte vis-a-vis de doorloopsnelheid (van het uitgifteproces), 
voorkeur voor de ochtend en een vooraf samengesteld pakket (ook hier gaat het om de 
doorloopsnelheid in een beperkte ruimte).  
 
Vraag 2: 
35 Klanten (ruim 71%) heeft een voorkeur voor deze extra voorzieningen op niet meer dan één 
kilometer afstand. 11 (ruim 22%) is bereid tot maximaal drie kilometer te reizen voor extra 
voorzieningen. 3 klanten hebben geen voorkeur/ - de vraag niet ingevuld (ruim 6%).  
 
Vraag 3: 
De tevredenheid met de huidige locatie (dus niet het voedselpakket) is als volgt in percentages 
uit te drukken. Eén klant heeft deze vraag niet beantwoord (2%).  

 
 33% 14% 22% 10% 18% 
 
 
*  Het aantal respondenten 49 op de gegeven populatie geeft een foutmarge van ca. 10% 
(bij extrapolatie naar de gehele doelgroep).  
 
 
Naar aanleiding van de enquête is er een werkgroep geformeerd bestaande uit:  
Meredith Smith, Zakia el Oudini (coördinator voedselbank) en een viertal klanten. Gezamenlijk 
Zullen we na de zomer de verbeterpunten oppakken en opzoek gaan naar een geschikte 
locatie. 
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Individuele uitwerking Civic  

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 1: Participatiecentrum Eva & Adam 

Eva & Adam begeleid mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar participatie door 
middel van individuele gesprekken en korte trainingen. Eva & Adam coacht en traint sterke 
vrijwilligers in het geven van trainingen aan kwetsbare doelgroepen. Dit kalenderjaar is de pilot 
‘Vloggen’ door een docent van de VU van start gegaan, hier leerden moeders hoe zij goed met 
een smartphone moeten omgaan en gebruik kunnen maken van het DigiD of navigatie, na 
afloop moesten zij hierover een vlog maken. Net zoals de andere trainingen, werd deze druk 
bezocht. De deelnemers van de trainingen ‘Vloggen’ en ‘Zelfbewust solliciteren’ gaven aan dat 
zij graag een vervolg op de training zouden zien. 
 
Ook is er als pilot een hospitality training georganiseerd, omdat we zagen dat deze erg 
succesvol was in Amsterdam Oost en er vraag naar bleek te zijn. De deelnemers kregen een 
training HACCP vanuit Resto van Harte (met certificaat) over duurzaam koken, gastheerschap, 
ondernemen en talentontwikkeling. Deze pilot was opgezet vanuit bestaande middelen. De 
training was erg goed ontvangen, er waren 14 deelnemers en nieuwe mensen gaven aan ze na 
afloop erg geïnspireerd voelden. We hebben het verzoek gekregen vanuit deelnemers om een 
vervolg te krijgen en nieuwe aanmelders die graag deel willen nemen. Helaas zijn er voor dit 
jaar onvoldoende middelen om een vervolg of tweede training op te zetten. Daarnaast viel op 
dat in het afgelopen halfjaar de inloop-ochtenden voor info en advies aan nieuwkomers en 
statushouders erg druk werden bezocht.  
 
Op 19 maart organiseerde het Participatiecentrum Eva & Adam een bijeenkomst voor iedereen 
in Amsterdam Noord die zich bezighoudt met basisvaardigheden als taal en rekenen. Er waren 
ruim 100 deelnemers. Er zijn veel gegevens uitgewisseld en we kunnen spreken van een 
geslaagde bijeenkomst. Op 11 juni is vervolgens de eerste netwerklunch gehouden. Het doel 
daarvan was om kennis te maken met elkaar en elkaar op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen van de eigen organisatie en wijk. Hiernaast is het bedoeld om te kijken waar we 
elkaar in kunnen versterken en of samenwerken. De deelnemers gaven aan dat zij tevreden 
waren over de invulling van de netwerklunch en het leuk vonden om van onze deelnemers het 
verhaal te horen. 

Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in 
voor stad of buurt 

Basisactiviteit 2: Participatiewerk Noord Oost  

Participatiewerk Noord Oost stimuleert en begeleidt bewonersinitiatieven. Een groot deel van de 
Bewonersinitiatieven heeft begeleiding gekregen bij het aanvragen van een subsidie, na de 
aanvraag worden alleen de initiatieven die daar behoefte aan hebben verder begeleid. In het 
eerste halfjaar van 2019 werden in totaal 93 bewonersinitiatieven begeleid. Zo waren het 
afgelopen halfjaar een aantal bijzondere initiatieven, zoals: 

• Een Iftar maaltijd in de buurt, waarbij de gehele buurt aansloot; 
• Gezinsbijeenkomsten in het Waterlandplein;  
• AED training voor bewoners. 

Ook wordt opgemerkt dat de verschillende partijen binnen de buurten en wijken elkaar steeds 
beter weten te vinden. Hierdoor zien we meer gezamenlijke organisatie, minder overlap in 
aanbod en goede en praktische overleggen. Een voorbeeld hiervan is de Lief en Leedstraten. 
Daarnaast zijn de gezondheidsambassadeurs veelzijdig ingezet en meer zichtbaar geworden.  
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De begeleiding van de buurtkamers verliep het eerste halfjaar goed. Er is veel gebeurd binnen 
de buurtkamers en dat heeft om extra inzet gevraagd van de participatiemedewerkers. De 
stichtingen zijn niet zelfstandig en sterk genoeg om de verantwoordelijkheid en regie te dragen. 
Wel is er in het afgelopen halfjaar een betere en transparante samenwerking aangegaan met 
de andere professionals. De programmering in de verschillende buurtkamers bestond uit 
(wekelijks) structurele activiteiten, incidentele activiteiten en (inloop) spreekuren. 

Resultaat: Meer mensen zijn in staat om gezond te leven 

Basisactiviteit 3: coördinatie Huis van de Wijk Waterlandplein 

Het Huis diende het afgelopen half jaar, net als voor de buurtbewoners, ook voor de 
professionals als ontmoetingsplek. Men kent elkaar goed en helpt waar dat kan.  
Ons vaste aanbod van het afgelopen halfjaar valt grofweg uiteen in de categorieën: informatie 
en hulp, taal en digitale vaardigheden, sport/ gezondheid, ontmoeting/ gezelligheid, creativiteit. 
Iets minder dan één derde deel van deze activiteiten wordt speciaal voor en door vrouwen 
georganiseerd. Er zijn 4 informatieve inloopspreekuren toegevoegd aan het aanbod, de thema’s 
hiervan zijn: mantelzorg, formeel taalaanbod, voordelen van de stadspas en opvoedvragen.  
 
Netwerkbijeenkomsten, eenmalige projecten en bijzondere gebeurtenissen zorgen voor variatie 
in het aanbod. De grote netwerkbijeenkomst de Taaltafel van Eva en Adam zorgde voor het 
bereik van een grote groep taalenthousiastelingen. Niet minder belangrijk zijn de eenmalige 
projecten en bijzondere gebeurtenissen. Project Wijkkracht was een eenmalige samenwerking 
met studenten van de HVA, dit was een eenmalige verzamel- en uitgave markt gericht op het 
thema armoede.  
 
De begeleiding en coaching van het vrijwilligersteam is op een aantal manieren aangepakt. 
Uiteraard door de balans tussen persoonlijke aandacht en begeleiding bij de werkzaamheden. 
Daarnaast is gewerkt aan professionalisering, door middel van vrijwilligersvergaderingen, 
training op het gebied van sfeerbeheer (VCA), training op het gebied van omgang met jongeren 
(DOCK) en de begeleiding naar meer aansluiting met ander trainingsaanbod binnen het eigen 
Huis van de Wijk of daarbuiten.  
 
Middels de extra opdracht inzet participatiewerk worden gezondheidsambassdeurs in Noord 
begeleid om bewoners te informeren over een gezonde leefstijl.  
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Individuele uitwerking Prisma  

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Stamtafel 

De stamtafel is een prettige ontmoetingsplek voor LVB bewoners. Er is een vaste kern van 
deelnemers en er sluiten ook steeds weer nieuwe mensen aan. Afgelopen half jaar is er op drie 
verschillende plekken gegeten. Samen met vrijwillige stamtafelcoaches werkt de 
participatiecoach tijdens de stamtafel aan het activeren van deelnemers. De deelnemers 
worden geïnformeerd over activiteiten in hun wijk en worden persoonlijk gecoacht om naar 
activiteiten te gaan waarin zij interesse hebben. Samen Noord partners schuiven regelmatig 
aan om de participatie van deelnemers te kunnen versterken en om een warme overdracht 
te organiseren naar de HvdWijk en activiteiten.  
 
Tijdens de stamtafel van mei 2019 hebben Stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk en de 
accounthouder van Prisma meegegeten om kennis te maken met deelnemers van Prisma. 
 
Een deel van de deelnemers is bekend met de stamtafel en komt zelfstandig, maar dit lukt niet 
iedereen. De participatiecoach besteedt veel tijd aan het (herhaald) uitnodigen van nieuwe of 
meer kwetsbare deelnemers en het wegnemen van drempels, zoals uitleggen hoe deelnemers 
moeten reizen en deelnemers ophalen vanaf een bekend punt om samen naar de locatie te 
reizen. 
  
Ontwikkelingen: 
- Op initiatief van een deelnemer worden er regelmatig spelletjes gespeeld door 6 

deelnemers na afloop van de stamtafel 
- Er is een enquête uitgevoerd over de behoefte aan sport en bewegen tijdens de stamtafel. 

Er is een analyse gemaakt en in het tweede deel van het jaar gaat de uitvoering op 
individueel niveau van start. 

- Een SoVa-training staat gepland voor oktober 2019. 

Basisactiviteit 3: LVB participatiecoach 

De participatiecoach investeert in haar netwerk met ambulant begeleiders en Samen Noord 
partners. Zij is regelmatig aanwezig in de HvdWijk en hierdoor zichtbaar in de wijk. Het 
uitdragen van de expertise over LVB is daar ook een onderdeel van; regelmatig wordt er 
gevraagd of Prisma iets kan vertellen over LVB of advies kan geven in een bepaalde situatie.  
In de periode juli-december 2019 start Prisma samen met het Leefkringhuis met een pilot 
waarbij de participatiecoach van Prisma wekelijks aanwezig zal zijn bij het uitgiftepunt van de 
Voedselbank in de Ark om klanten – met een focus op LVB ’ers – toe te leiden naar activiteiten.  
De participatiecoach in Noord heeft LVB ‘ers toegeleid naar activiteiten in de wijk. Een aantal 
voorbeelden: 
- Een deelnemer wilde beter leren omgaan met haar boosheid; ze is actief geworden bij een 

ED-plaats in de Horizon. 
- Twee deelnemers toegeleid naar yoga in een HvdWijk, waarvan 1 structureel mee is blijven 

doen.  
- Herdenking van Andre Hazes op de Albert Cuyp markt was een groot evenement onder de 

deelnemers. De participatiecoach heeft deelnemers aan elkaar gekoppeld zodat zij met 
elkaar konden gaan.  

- Een deelnemer uit Noord gaat meewerken aan een tv programma van de KRO-NCRV. 
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‘’Het was hartstikke gezellig, hartstikke leuk, het waren hele leuke mensen. Ze nemen zoals je 
je bent. Ik ga volgende week weer. Nogmaals bedankt dat je mij heb geholpen, ik vond het echt 
top.’’ 

Basisactiviteit 4: Buurtmaatjes  

Buurtmaatjes worden ingezet bij deelnemers die eenzaam zijn en die moeite hebben om 
zelfstandig naar buiten te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Met begeleiding van een 
buurtmaatje lukt het deelnemers vaak om de stap te zetten naar activiteiten in de wijk en weer 
positieve momenten te ervaren. Deelnemers worden hoofdzakelijk aangemeld door hun 
ambulant begeleider. Prisma wil meer bewoners zonder indicatie bereiken en zet zich daarom 
in om de samenwerking met o.a. WPI-klantmanagers versterken.  
 
De koppelingen van maatjes verlopen moeizaam tot nu toe: er zijn drie matches gemaakt. 
Redenen hiervoor zijn: 
- Deelnemers waren moeilijk te koppelen aan beschikbare vrijwilligers vanwege hun 

specifieke voorkeuren, problematiek of beperkte beschikbaarheid. 
- De instroom van nieuwe vrijwilligers was beperkt en vrijwilligers hebben soms ook 

voorkeuren die matching ingewikkeld maken. 
 
Wat doen we hieraan: 
- Via het netwerk zetten we in op het werven van nieuwe deelnemers die in staat zijn aan 

een participatiedoel te werken en enigszins flexibel zijn in hun voorkeuren. 
- Deelnemers die echt niet te matchen zijn verwijzen we door naar hulpverlening of terug 

naar hun ambulant begeleider. 
- We zetten extra in op het werven van nieuwe maatjes door mee te doen aan de 

wervingscampagne in Noord en meer stagiairs te werven. 
 
Deelnemer Alex is eenzaam en hij heeft als doel om zijn netwerk te verstevigen. Het maatje 
helpt Alex op een positieve manier de relatie met zijn zus weer te versterken. Zij is erg ziek 
geweest, waardoor ze de zorg van haar broer niet meer aankon. Nu gaan ze weer bij elkaar op 
bezoek en eten gezamenlijk. 
Daarnaast haalt de vrijwilliger ook andere wensen naar boven bij Alex, zoals het opknappen 
van zijn huis en een keer op vakantie gaan. Met deze wensen gaan de vrijwilliger en de 
participatiecoach samen met Alex aan de slag. 
 
De participatiecoach heeft ervoor gezorgd dat Alex in 2019 een aantal dagen op vakantie kan 
via het Leger des Heils. Het maatje heeft vrienden opgetrommeld om het huis van Alex van een 
nieuwe lik verf te voorzien.  

Resultaat: Minder eenzame mensen 

Basisactiviteit 5: Buren!Groepen 

Buren!Groepen Tuindorp-Buiksloot heeft in 2018 een grote ontwikkeling doorgemaakt en loopt 
door in 2019. Er is een vaste vrijwilligster die de deelnemers ondersteunt in het afspreken, 
vragen ophaalt en mensen aan elkaar koppelt. De vrijwilliger coacht de deelnemers ook 
individueel, zodat iedereen zich gezien voelt en zichzelf kan ontwikkelen. De groep heeft met 
elkaar een WhatsApp-groep waaruit ook ideeën uitvloeien.  
 
De museumgroep die ontstaan is uit een Burengroep in Noord is nu een maandelijkse stedelijke 
ontmoetingsplaats voor deelnemers die samen naar een museum gaan. Zij worden 
ondersteund door een vrijwilligster. Het bezoek aan Artis was een succes: een deelnemer had 
vrijkaartjes gekregen, waardoor er 10 mensen mee konden.  
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In plaats van de Museumgroep is de participatiecoach met een vrijwilliger een nieuwe 
Buren!Groepen aan het opbouwen in Tuindorp-Oostzaan. Huis van de wijk de Evenaar is 
momenteel de thuisbasis van de groep. Vrijwilliger en participatiecoach ‘lanterfanten’ samen in 
de wijk en leggen contacten. Er bleek behoefte te zijn aan een Buren!Groepen onder expats die 
langere tijd in Nederland wonen en die zich eenzaam voelen. Het doel is om deze mensen bij 
elkaar te brengen en te mixen met andere kwetsbare deelnemers om met elkaar Nederlands te 
praten. Daarnaast wordt er op creatieve wijze gebruik gemaakt van elkaars talenten. Er is 
momenteel ook een WhatsApp-groep met 10 deelnemers.  
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Individuele uitwerking DOCK  

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 2: Activering en participatie 

Voorbeelden van activering en participatie zijn heel divers zoals het ondersteunen van 
statushouders bij het digitaal aanvragen van het inburgeringsexamen, inwoners stimuleren en 
begeleiden naar activiteiten in de huizen van de wijk/buurtkamers en het helpen zoeken naar de 
juiste fondsen om activiteiten voor de buurt in te zetten.  

Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in 
voor stad of buurt 

Basisactiviteit 1: Versterken vrijwillige inzet en informele netwerken 

Daar waar het nodig is, helpen we de vrijwilligers bij het runnen van hun eigen buurtkamers. 
Inwoners weten de weg naar de buurtkamers goed te vinden, er wordt een divers aanbod aan 
activiteiten geboden. Het huis van de wijk is een goed lopend participatieknooppunt, waar jong 
en oud elkaar ontmoet. In de huizen van de wijk/buurtkamers worden verschillende initiatieven 
op het gebied van sport & spel, taal, gezondheid, educatie, wet & regelgeving georganiseerd. 
Bovendien bieden deze locaties ruimte voor buurtbewoners die iets willen organiseren. Mooi 
vinden we om te zien dat het huis van de wijk een fijne plek is voor vrijwilligers om de taal te 
kunnen leren, of om werkervaring op te doen. In de eerste helft van 2019 is DOCK betrokken bij 
een nieuw te openen buurtkamer.  

Resultaat: Minder eenzame mensen 

Basisactiviteit 3: Bewonersinitiatieven en maatschappelijk initiatief 

De participatiemedewerkers hebben veel bewonersinitiatieven kunnen faciliteren op het gebied 
van sport & spel, ontmoeting, kunst & cultuur en educatie. Het aantal bewonersinitiatieven blijft 
stijgen, dit is een positieve trend. Dat betekent dat veel inwoners in de wijk worden bereikt met 
de activiteiten die door de bewoners zijn georganiseerd. Participatiemedewerkers bieden als dit 
nodig is een helpende hand om goede initiatieven van de grond te krijgen.  

Resultaat: Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht 

Basisactiviteit 1: Laagdrempelig Jongerenwerk 

DOCK is aangesloten bij Amsterdams Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Daarnaast begeleidt 
DOCK en werkt DOCK samen met de gezondheidsambassadeurs die bij diverse evenementen 
worden ingezet (dit valt onder participatiewerk volwassenen maar jongeren vallen binnen de 
doelgroep).  
 
Er is een toegewijde jongerencoach die Noord breed sportactiviteiten ontwikkelt en aanbiedt 
met de jongerencoaches uit de gebiedsteams. Zo wordt er Bij Flying Dockerzz op pleinen in 
Noord sportactiviteiten aangeboden om kinderen en jongeren kennis te laten maken met 
sporten. Ook 2019 loopt het zwemlesproject voor tieners van 10-16 jaar. In samenwerking met 
het Noorderparkbad worden er bovendien werkervaringsplekken gecreëerd voor jongeren. In 
jongerenproductiehuis de Valk is in 2019 een fitnesslokaal gerealiseerd: hier kunnen jongeren 
fitnessen en na de activiteiten worden gezonde smoothies e.a. snacks gemaakt. Ook heeft een 
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groep jongeren een opleiding tot fitness instructeur gevolgd. In Noordoost heeft DOCK een 
Summerfit programma: eerst samen sporten, daarna samen gezond eten.  
Gezond eten komt veel terug in DOCK activiteiten, de zogenoemde ‘eat en meet’ activiteiten, 
zoals bij de Super Mama’s en tienerresto op woensdagmiddag in de Valk. Hiervoor zijn in de 
Banne vanaf april 2019 ook meer mogelijkheden toe: er is een keuken gerealiseerd waardoor 
gezond koken voor en met groepen mogelijk is.  
 

Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 5: Wijkcoördinatie PPO 

Zie gezamenlijke uitwerking PPO.  

Resultaat: Meer jeugdigen groeien op in een veilige positieve gezinssituatie* 

Basisactiviteit 3 Bereiken van en ondersteunen van jonge mantelzorgers 

DOCK werkt nauw samen met verschillende organisaties waarbij we jongeren met specifieke 
vragen kunnen doorverwijzen. Zo hebben we jongeren doorverwezen naar Doras om hulp te 
krijgen. MySchoolCoach Jonge Mantelzorgers draait individuele coachingstrajecten. Daarnaast 
wordt er door de inzet van Strijders [naam voorheen: Forum theater] intensief gewerkt aan het 
onderwerp Jonge Mantelzorgers om dit onder de aandacht te brengen bij zowel jongeren zelf 
als bij de professionals. Een gewenst resultaat hiervan is dat er meer vroegsignalering 
plaatsvindt.  
 
 We hebben een jongerenadviseur beschikbaar gesteld voor het MBO, die zorgt voor de 
verbinding van jongeren met problemen in het MBO-onderwijs naar de zorg en de wijk. 

 Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

Basisactiviteit 1 Laagdrempelig Jongerenwerk 

DOCK werkt onder deze activiteit aan het versterken van de pedagogisch dragende 
samenleving waarin laagdrempelige activiteiten aangeboden worden gericht op 
talentontwikkeling en inhoudelijke coaching zoals projectz, ideazz, voorlichtingen, 
huiswerkklassen, sportactiviteiten en openstellingen.  
 
Op verschillende locaties biedt DOCK verschillende activiteiten aan in het kader van 
gezondheid, muziek, ontspanning, educatief, techniek en sport. Dit gebeurt zowel in de binnen- 
als buitenruimte. Een groot aantal jongeren weten de verschillende locaties goed te vinden en 
nemen deel aan de activiteiten. Ook de Samen Noord Buzz wordt ingezet in heel Noord, dit 
verhoogt het bereik van het jongerenwerk en biedt laagdrempelige sport en spel activiteiten. In 
2019 willen we het bereik onder ‘nieuwe Noorderlingen’ vergroten zodat deze groep beter 
mengt met ‘oude Noorderlingen’. Laagdrempelige sport en talentontwikkeling activiteiten dienen 
als goed podium om de interactie op gang te brengen en polarisatie tussen de twee groepen te 
verminderen.  

Basisactiviteit 2 Activering en participatie jongeren 

DOCK werkt aan het werven en stimuleren van jongeren om vrijwilliger te worden en deelname 
gericht op werkplekken, stages en de kinderraad. Door middel van verschillende Ideazz en 
Projectzz stimuleren wij de participatie van jongeren. Daarnaast worden jongeren uit de 
doelgroep getraind om als junior jongerenwerkers: in voorgaande jaren zijn groepen getraind 
die in 2019 actief helpen als vrijwilliger binnen het jongerenwerk. In de eerste helft van 2019 is 
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er een nieuwe groep jongeren met de training gestart in Noord West en Noord oost. Zij zullen 
eind 2019 hun certificaat behalen en zich als vrijwilliger inzetten voor de wijk en Samen Noord 
partners zoals SPIN en de Huizen van de Wijk. In heel Noord worden jongeren ingezet vanuit 
het zakgeldproject. Zij houden de buurt schoon, zoals bij het Prikproject in Noord oost en 
ondersteunen bij activiteiten. Een groep meiden heeft in 2019 vrijwilligerswerk gedaan in het 
Korthagenhuis van Evean met licht dementerenden, dit zal in de tweede helft van 2019 wegens 
succes worden herhaald. Daarnaast ondersteunt DOCK een nieuwe Wijkraad van Jongeren, 
voor heel Noord en twee kinderraden. We zien een toename van actieve kinderen, die graag 
willen bijdragen aan hun buurt en leefomgeving.  

Basisactiviteit 4: Voorlichting en Advies 

Onder deze basisactiviteit geeft DOCK voorlichting aan jongeren over o.a. financiën, biedt 
ondersteuning bij lichte hulpvragen en verwijst door naar hulpverleners indien nodig. DOCK 
biedt coaching aan in groepsverband en individueel. Jongerenwerkers ambulanten in heel 
Noord en leggen op die manier contact met jongeren, bijvoorbeeld op plekken waar overlast 
wordt ervaren. Ze motiveren jongeren om bewustere keuzes te maken. Op vijf locaties wordt er 
huiswerkbegeleiding aangeboden.  
De jongerenwerkers merken dat er een toename is in het gebruik van lachgas, shisha’s en 
alcohol en hebben hier met voorlichtingen op ingespeeld. Project X is een mooi voorbeeld van 
hoe DOCK in samenwerking met de politie jongeren een succesvolle voorlichting geeft over 
criminaliteit, rolmodellen, de onderwereld, geld en de rol van social media hierin.  
In 2018 en eerste helft 2019 zijn enkele jongeren opgeleid als ‘jongerenschuldhulpverleners’: zij 
geven deze kennis weer door aan andere jongeren, in de peer to peer werkwijze.  
Ook is in 2019 meer ingezet op meidenwerk: het hele jaar door zijn er Noord breed 
meideninlopen en worden er voorlichtingen en trainingen specifiek gericht op deze doelgrap. 
Denk aan weerbaarheidstrainingen, voorlichting persoonlijke hygiëne, en hoe om te gaan met 
intimiderend gedrag van jongens.  
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Individuele uitwerking VCA  
Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in voor stad of 
buurt  

Basisactiviteit 1 VCA: informatie en adviesadvieswerk VCA 

Door ons advieswerk rusten we organisaties toe om vrijwilligers te werven en te behouden. 
Wanneer organisaties op een goede manier met vrijwilligers omgaan zullen deze gemotiveerd 
blijven en dat heeft ook een aanzuigende werking op andere buurtbewoners om actief te 
worden. Daarom stimuleren we organisaties om een goed vrijwilligersbeleid te voeren en 
trainen we coördinatoren en leidinggevenden. 
 
Onderwerpen en vragen die in adviesgesprekken aan de orde komen zijn onder andere: 
 

- Werving via de vacaturebank en andere kanalen, wervende teksten schrijven, hoe doe ik 
dat? 

- Vrijwilligersbeleid maken en implementeren. 
- Hoe zorgen we dat we vitaal blijven met alleen maar vrijwilligers? 
- Bestuursaangelegenheden 
- Organisatieveranderingen, draagvlak creëren en veranderingen van rollen van 

professionals. 
- Communicatie en PR voor mijn organisatie, hoe? 
- Kennismaking en ontvangst vrijwilligers. 
- Begeleiden vrijwilligers. 
- Samenwerken professionals en vrijwilligers. 
- VOG, gratis VOG-regels, vrijwilligersverzekering, vrijwilligersovereenkomsten, 

vrijwilligersvergoedingen, hoe werkt dat? 
- Ik ben nieuw, hoe ziet het netwerk er in Noord uit, namen en rugnummers, delen netwerk. 
- Geschillen, wat kan ik doen? 
- Onenigheid, verschil van mening, conflicten, hoe ga ik er mee om? 
- Waarderen van vrijwilligers, hoe? 
- Wat zijn interessante diensten van VCA voor mij; hoe kunnen we samenwerken en hoe 

kunnen jullie mij ondersteunen? 

Basisactiviteit 2 VCA: vrijwilligersvacaturebank, met spreekuren en promotie 

Op onze vacaturebank staan doorlopend zo’n 350 vacatures in stadsdeel Noord. Via diverse 
kanalen leiden we mensen toe naar deze vacatures, bijvoorbeeld via social media, via publiciteit 
in de krant en op de lokale radio, via groepsvoorlichting bij bijvoorbeeld taalaanbieders, Eva en 
Adam en Bewegen Werkt. Ook laten we ons gezicht zien op netwerkevenementen en 
informatiemarkten als het Noorderparkfestival en Banne Bruist. Mensen kunnen rechtstreeks 
reageren op de vacatures via onze website, maar individuele ondersteuning hierbij op onze 
spreekuren op diverse locaties in het stadsdeel is ook mogelijk. Vooral mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt maken hier gebruik van. 

Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal  

Basisactiviteit 1 en 2: adviseren over vrijwilligerswerk aan organisaties (in deze scholen) en het matchen 
van jonge vrijwilligers aan vrijwilligerswerk, zowel in groeps- als individueel verband.  

We doen dit door samen met scholen maatschappelijke stages te organiseren. Het doel hiervan 
is om het zelfvertrouwen en de maatschappelijk betrokkenheid van jongeren te stimuleren en 
hen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. De vorm van de maatschappelijke stage en de 
mate van betrokkenheid van de VCA varieert naar gelang de behoefte van de school: soms 
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regelen we de stageplaatsen voor ze, soms helpen we leerlingen om zelf een plek te zoeken of 
regelen we alleen gastlessen. Met vier scholen in Noord hebben we samenwerking op dit 
gebied. 
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Individuele uitwerking SPIN  

Resultaat: Meer jeugdigen met een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. 

Basisactiviteit 1: spelbegeleiding en laagdrempelige activiteiten op 8 speeltuinen. 

Op alle speeltuinen was aandacht voor Gezonde Leefstijl, geïntegreerd in de activiteiten en 
door de inzet van de speeltuinleiders. Het gaat dan vooral om het gesprek met ouders over het 
beleid t.a.v. traktaties en (water)drinken op onze speeltuinen en discussie over de rookvrije 
speeltuinen. Specifiek aandacht voor gezonde leefstijl was er bij de Buitenspeeldag, het Fresh 
in Les evenement op Nieuwendam en bij de moestuintjes en bij verschillende kookactiviteiten 
op onze speeltuinen. Speeltuinleider: “We hebben hier ook moestuinbakken, dat is leuk: 
kinderen helpen met zaaien, oogsten en soep maken. Ze leren daar weer van: sommigen 
kennen bijvoorbeeld geen radijsjes”. 
Bij evenementen werkten we samen met gezondheidsambassadeurs en/of anderen van de 
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).  

Basisactiviteit 2: Spelinlopen. 

Het programma Gezonde Leefstijl dat we in 2018 uitvoerden bij onze Spelinlopen werd in 2019 
gecontinueerd. We besteedden aandacht aan het belang van bewegen en buiten spelen met je 
kind onder meer door activiteiten als peuterdans, turnen en beweegkriebels. Ook in de 
gesprekken met Trias Pedagogica werden veel vragen rond slapen en gezondheid gedeeld en 
besproken. Ouders waren enthousiast over de activiteiten en vonden het prettig om met elkaar 
in gesprek te gaan, ervaringen te delen en actief met hun kind mee te doen. Een ouder zei: 
Veel ouders kampen met typische problemen van hun kind, zoals eetproblemen of andere 
algemene problemen. We hebben zeker wat aan de thema-Spelinlopen.” 

Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 2: Spelinlopen 

SPIN zette de pedagogische programmering op de Spelinlopen door (zie ook resultaat 1) 
waardoor we (nog) meer bijdroegen aan het psychosociaal gezond opgroeien en de 
ontwikkeling van kinderen. Naast boven genoemde aandacht voor gezonde leefstijl waren ook 
taalontwikkeling en (het belang van) VVE aan de orde. Er is in 2019 een nieuwe Spelinloop 
gestart in de bibliotheek in de Molenwijk. Net zoals bij de Spelinloop in de bibliotheek op het 
Waterlandplein, staat hier de taalontwikkeling centraal o.a. via het Lotte en Max programma. 
Het belang van de VVE en informatie daarover hebben we met onze vrijwilligers en 
pedagogisch medewerkers gedeeld. De eerste informatieronde voor ouders (door Tinteltuin) 
heeft plaatsgevonden. 
 
Bijzonder was de tijdelijke Spelinloop voor Syrische statushouders die we samen met Warm 
Welkom organiseerden. Hoewel een relatief kleine groep deelnam aan deze bijzondere 
Spelinloop (gemiddeld 4 ouders met kinderen) hebben we hen kunnen informeren over 
voorzieningen voor jeugd zoals de VVE, de OBA en de Ouder Kind Centra en we konden 
opvoedingservaringen c.q. vragen delen. Een tweede doel was om de deelnemers toe te leiden 
naar de reguliere Spelinlopen, daar heeft 1 ouder gebruik van gemaakt. De financiering van 
inzet en andere kosten kwam uit het extra PPO budget. 
Er zijn 6 vrijwilligers actief die zelfstandig de Spelinlopen kunnen uitvoeren. Zij worden 
ondersteund door de pedagogisch medewerkers en/of de teamleider van SPIN. SPIN heeft 
begin 2019 een tweede pedagogisch medewerker (voor 16 uur) toegevoegd aan de 
Spelinlopen. Dit was nodig voor de continuïteit en om de kwaliteit te kunnen behouden. Deze 
toevoeging was mogelijk door interne verschuiving van middelen. Er is veelvuldig contact met 
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de OuderKindAdviseurs, zij nemen regelmatig deel aan de Spelinlopen. Pedagogisch 
medewerker: “Ouders hebben vaak een drempel om hulp te vragen. Ik zeg altijd ‘vraag maar’, ik 
heb een groot netwerk en kan alle informatie voor ouders vragen. Ik ben een vast gezicht voor 
ze op de Spelinlopen, daardoor vertellen ouders mij makkelijker iets privé omdat ze me kennen 
en vertrouwen”.  

Resultaat: Meer jeugdigen groeien op in een veilige gezinssituatie 

Er is bij onze medewerkers op de speeltuinen en de Spelinlopen (Basisactiviteiten 1 en 2) 
aandacht voor het signaleren van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Iedereen weet hoe te handelen en heeft indien nodig daarover contact met de 
aandachtsfunctionaris. Er is in 2019 niet gemeld bij Veilig Thuis. Wel zijn zorgen over een kind 
of gezin besproken met de OuderKindAdviseurs. Speeltuinleider: “Ze nemen me in vertrouwen 
omdat ze niet meer weten waar ze heen moeten. Ik kan vragen bij de OuderKindAdviseur en 
ben bekend met de wegen die ze kunnen pakken. Ik gebruik mijn gevoel en mijn gezond 
verstand daarbij”.  

Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

Basisactiviteit 1: spelbegeleiding en activiteiten op (of vanuit) de speeltuinen. 

Op de speeltuinen organiseerden we weer veel laagdrempelige en gevarieerde activiteiten. 
Naast sport en spel maakten creatieve activiteiten, muziek, film/foto en theater een groot deel 
van het aanbod uit (46%). Lindsey (11) zei: Ik kom hier best wel vaak ik woon heel dichtbij. Ik 
vind alles wel leuk, alle toestellen. Hout timmeren vind ik leuk, van flessen een raket maken en 
armbandjes schilderen. En ook de schilden die we voor boven de poort hebben gemaakt. 
Daarnaast participeerde SPIN bij -of organiseerde zelf- evenementen en feesten zoals 
Suikerfeesten (in het kader van Meer culturen is altijd feest), 5mei-feesten (2), Buitenspeeldag 
en Fresh in de les.  
SPIN hielp de Speelgoedbank met de organisatie van vier uitgiftedagen op de speeltuinen de 
Sterspelers en Volewijck en bij de werving van gezinnen uit de doelgroep. Ook voor andere 
zaken konden ouders bij speeltuinleiders terecht: “Soms help ik kinderen en ouders bij 
aanvragen voor het Jeugdsportfonds. Of ik laat ze zien hoe ze hoe ze een Stadspas moeten 
aanvragen, dat is ook een stukje van mijn werk. Een vast gezicht is daarbij heel belangrijk: dat 
voelt voor ouders vertrouwd”.  
Uit reacties van ouders en kinderen blijkt dat ze de speeltuinen ervaren als een veilige plek 
waar je elkaar kunt ontmoeten en waar positief met elkaar wordt om gegaan. Dylano 11 jaar: “Ik 
vind alles hier wel leuk, vooral de berg achter de kabelbaan, dat heb je niet veel in speeltuinen. 
Het is onze uitkijkplek. Gezelligheid en activiteiten vind je hier ook. Sommige kinderen kan ik 
niet vertrouwen op school en in de buurt, maar hier zijn niet vaak ruzies”.  
De speeltuinleiders krijgen veel waardering van ouders en in toenemende mate zijn ouders 
bereid om (incidenteel) te helpen bij activiteiten. Direct vragen werkt het beste. Zoals 
speeltuinleiders zeiden: “Als ik handen nodig heb, vraag ik ouders om hulp. Soms bieden ze het 
ook spontaan aan en helpen ze met kleine klusjes” of “Met activiteiten als schilderen vraag ik 
ouders even of ‘even verf willen mengen’, op die manier kan ik ouders erbij betrekken”.  

Basisactiviteit 2: Spelinlopen. 

Behalve aan de hierboven genoemde resultaten dragen de Spelinlopen bij aan de ontwikkeling 
van kinderen, zoals blijkt uit onderstaande feedback. Een ouder: “De Spelinlopen zijn een ideale 
oplossing voor moeders die niet werken en iets met hun kind willen doen. Mijn kind leert er ook 
heel veel ervan. Ik zie het verschil met kindjes die alleen thuis hebben gespeeld. Want mijn kind 
leert hier samenspelen en krijgt meteen alles mee. Het is een goede voorbereiding op de VVE”. 
Een medewerker: “We hebben er nu al twee Spelinlopen bij, ook een in de bibliotheek. Daar 
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krijgen de kinderen eerst een boekje voorgelezen en dan komt er een activiteit achteraan. Elke 
maand is er een ander thema voor de kinderen. Bijvoorbeeld dieren, zomer of vrienden. Ouders 
komen ook echt voor het boekje, taal is belangrijk. Een middag per maand is er nu een 
medewerker van de bibliotheek die voorleest”. 

Basisactiviteit 3: onderhoud en technisch beheer. 

Naast sociaal veilig zijn onze speeltuinen ook fysiek veilig en uitdagend. Onderhoud en 
(her)inrichting van speeltuinen liep volgens planning.  
 
Zoals eerder gemeld is er een probleem met het Palenbos (speelcombinatie) op speeltuin de 
Sterspelers (bij IKC Vijf Sterren).Tijdens de keuring in 2018 door Jannic bleek dat een deel van 
de houten palen verrot waren en te gevaarlijk om te laten staan. SPIN heeft onmiddellijk de 
onveilige situatie aangepakt. We verwijderden de verrotte palen en maakten het klimcircuit 
dusdanig zodat er nog wel met de glijbaan en met een deel van de klimmogelijkheden gespeeld 
kan worden. Omdat in het resterende deel van het toestel dezelfde palen zijn toegepast, 
controleren onze speeltuinleiders en ons onderhoudsteam wekelijks de stand van zaken. 
SPIN is in gesprek met de verantwoordelijken om de situatie duurzaam op te lossen. SPIN 
maakte i.s.m. Carve een vernieuwings- c.q. herstelplan. Op dit moment zijn we in gesprek over 
financiering van dit plan. IJreka verzorgde de bouw/plaatsing van de speeltoestellen maar kan 
echter niet aansprakelijk gesteld worden omdat zij als onderaannemer handelde. De 
hoofdaannemer is failliet gegaan, een beroep op vergoeding/garantie is niet meer mogelijk. 
IJreka heeft toegezegd uit coulance een bijdrage te willen leveren. Het Stadsdeel Amsterdam 
Noord was indertijd opdrachtgever van het project en doet voor een belangrijkste deel van de 
financiering een beroep op het gemeentelijke Waarborgfonds. Uitvoering van het herstelplan is 
pas mogelijk als de financiering rond is.  
Op speeltuinen de Speelvogel en het Diereneiland ontbreekt een veilige vluchtroute. De 
noodroute op het Diereneiland wordt meegenomen met de nieuwe plannen die in de maak zijn 
en tot die tijd is er en tussenoplossing gevonden. Speeltuin de Speelvogel ligt besloten tussen 
huizen en er zou een nooduitgang aan een van de zijden moeten komen. Hierover gaan we in 
gesprek met de gebiedsmakelaar van Oud Noord en woningbouwvereniging IJmere.  

Basisactiviteit 4: PPO. 

Zie de uitwerking PPO van de gezamenlijke Jeugdpartners 

Resultaat: meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk 

Op de speeltuinen, bij de Spelinlopen en bij het onderhoud (Basisactiviteiten 1, 2 en 3) zijn veel 
vrijwilligers actief. Het gaat niet alleen om ouders die incidenteel helpen maar ook om 
vrijwilligers die zich voor langere tijd verbonden hebben aan werkzaamheden bij SPIN. Veel van 
deze vrijwilligers zoeken zinvolle besteding van hun vrije tijd, mogelijkheden om weer te re-
integreren of willen iets bijdragen aan de buurt waar ze wonen. De meeste vrijwilligers wierf 
SPIN rechtstreeks via de speeltuinen (ouders en buurtbewoners) en het eigen netwerk 
(Spelinlopen). Maar vrijwilligers meldden zich ook via de Vrijwilligerscentrale of via de 
klantmanagers van WPI (Team Entree, statushouders) en projecten zoals Amsterdam Helpt en 
NL Doet. Nog steeds voert Een groep klanten van de Regenboog Groep onder begeleiding 
diverse onderhoudswerkzaamheden uit op een aantal speeltuinen van SPIN.  
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Uitwerking Kinderwerk in Noordoost en Volewijck (SBA-018483) 

Basisactiviteit 5: Versterking van en inzet nieuw het Kinderwerk  

SPIN kreeg de extra opdracht om per 1 mei 2019 het kinderwerk in Noord Oost en in 
buurtcombinatie Volewijck (gebied Oud Noord) op te bouwen dan wel te versterken. De 
opdracht kwam voort uit de extra middelen die het College van de Gemeente Amsterdam vanuit 
het Coalitieakkoord ter beschikking stelt voor jeugd- en jongerenwerk en preventieve 
jeugdactiviteiten. Stadsdeel Noord wil die middelen overeenkomstig de wens van het college 
vooral gebruiken voor extra formatie op het kinder- en jongerenwerk. En daarmee een impuls 
geven aan het verbeteren van het perspectief van jeugdigen in die Noordse wijken waar de 
problematiek het grootst is. 
De inzet van SPIN is gericht op:  
- Versterken van het kinderwerk in de van der Pekbuurt en de Bloemenbuurt (buurtcombinatie 
Volewijck). 
- Opbouwen van het kinderwerk in Plan van Gool en de Kleine Wereld. 
Hoewel de periode van 1 mei tot en met 1 juli 2019 relatief kort is hebben we toch een goede 
stap gemaakt in de realisatie van onze plannen. 
 
Inzet en activiteiten in de Bloemenbuurt en der van der Pekbuurt (Volewijck) 

- De teamleider van de speeltuinleiders in de Bloemenbuurt en de Van der Pekbuurt 
kreeg extra uren om het kinderwerk in die buurten te stimuleren en de speeltuinleiders 
te begeleiden bij het uitvoeren van deze taken. 

- In de Bloemenbuurt kozen we er voor om af te trappen met extra laagdrempelige 
activiteiten op speeltuin het Bloemenkwartier (en in het gebouw dat de buurtvereniging 
daar beheert). Er is een kookclub gestart en wekelijks zijn er kunst & techniek 
activiteiten. De speeltuinleider voert de activiteiten uit samen met een docent of 
kunstenaar die we daarvoor inhuurden (op advies van Wijsneus). De speeltuinleider is 
vertrouwd met en bekend bij kinderen, kent hun wensen en weet ze ook te stimuleren 
om mee te doen. Over de relatie met de kinderen zegt de speeltuinleider: “Kinderen 
denken soms dat ik in de speeltuin woon, ik ben er altijd voor ze”. 

- In de Bloemenbuurt zijn we op zoek gegaan naar andere ruimtes om activiteiten voor 
kinderen te organiseren. Niet alleen omdat het gebouw op de speeltuin beperkt 
beschikbaar is, maar ook om in andere delen van de buurt ruimte voor kinderen te 
scheppen. Zo bereiken we mogelijk weer andere kinderen maar ook bieden andere 
ruimtes nieuwe mogelijkheden. Na de zomer gaan we afspraken maken met NME op 
de Schaaptuin, buurthuis het Anker en de Heliotroop.  

- In de van der Pekbuurt concentreerden we onze extra inzet op speeltuin Volewijck. Er 
vonden daar extra activiteiten plaats. Onder andere de Kookclub “Volewijck gaat vega”, 
creatieve activiteiten en activiteiten met de moestuin. Kinderen en ouders zijn erg 
enthousiast over deze extra inzet en deden volop mee. Vooral bij de kookclub en de 
moestuin hielpen ouders en ontstonden gesprekken over (gezond) eten. Volgens één 
van de ouders was het. “Een wonder dat mijn kind nu wel courgettesoep lust, hij eet 
nooit groente”. 

- Bij speeltuin Volewijck hebben we afspraken gemaakt met de beheerder van het 
buurthuis over gebruik van de grote zaal en de keuken voor kinderactiviteiten. Ook 
maakten we een plan om de twee kleine ruimtes die SPIN in het gebouw huurt, na de 
zomer te verbouwen zodat we ook hier een vaste, veilige plek met en voor kinderen 
kunnen maken.  

 
Resultaten in de Kleine Wereld (KW) en Plan van Gool (PvG). 

- Begin mei zijn we gestart met het werven van een kinderwerker voor het opbouwen van 
het kinderwerk in deze twee buurten. Per 17 juni is deze kinderwerker actief. 
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- In de periode 1 mei tot 17 juni heeft SPIN al activiteiten ingezet om de buurten, 
kinderen en ouders te leren kennen en de komst van de kinderwerker voor te bereiden. 
Tijdens deze activiteiten is met kinderen gesproken over wat zij belangrijk vonden voor 
hun buurt. Ze noemden allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel maar het 
belangrijkste vonden ze.. “dat er iemand is voor ons, die met ons mooie activiteiten 
organiseert. Iemand die er is in de buurt”. Vergelijkbare feedback kregen we ook van 
een aantal ouders. 

- Na 17 juni zijn de activiteiten overgenomen en uitgebreid door de kinderwerker. Sport 
en spelactiviteiten vonden wekelijks plaats bij speelterrein Mariëndaal en het Breedveld. 
In het Breedhuis en de buurtkamer van de Kleine Wereld zijn i.s.m. DOCK activiteiten 
uitgevoerd o.a.de kinder- en tienerraad in PvG en de Girls Squad in de KW en het 
feestje dat deze meiden organiseerden voor de buurt. Ook deden we mee bij de 
voorbereiding en de uitvoering van de officiële opening van speelplaats Mariëndaal op 
26 juni. Leuk is de actie rond de metalen koe, de mascotte van kinderen op het plein 
Mariëndaal. Kinderen maakten ontwerpen voor de beschildering van dit beeld. 
Medewerkers van het EWP hebben het beeld gepolijst zodat kinderen na de vakantie 
het beeld kunnen beschilderen.  

- Het zomerprogramma voor de Kleine Wereld en het Plan van Gool is rond en de flyers 
zijn verspreid. 

- Ter voorbereiding van de uitvoering van het werk vonden samenwerkingsgesprekken 
en -afspraken plaats met DOCK, Civic, Sciandri en de vrijwilligers van de buurtkamers. 
We maakten afspraken met HvA-CMV en het MBO-regiocollege over plaatsing van 
studenten/stagiaires en breidden de erkenning van SPIN als leerbedrijf uit met 
kinderwerk. We zijn in contact met Stadsgenoot over het gebruik van de Salvatorekerk 
(samen met partners) en zijn in gesprek met het EWP over mogelijk gebruik van een 
ruimte voor kinderactiviteiten met het thema techniek.  
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Individuele uitwerking Wijsneus  

Resultaat: Meer jeugdigen met een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. 

Basisactiviteit 1: Buitenschoolse activiteiten 

Wijsneus organiseert bij alle Buitenschooltijdse Activiteiten diverse cursussen en activiteiten die 
bijdragen aan een gezond gewicht en een gezonde leefstijl: kookcursussen, dans- en 
yogalessen en allerlei Natuurcursussen waarbij de kids de school of het Huis van de Wijk 
uitgaan en het groen van Noord in trekken. Tijdens de kookcursussen wordt ingegaan op het 
belang van het gebruik van veel groente en fruit, vervangingsmiddelen voor geraffineerde meel- 
en suikers, matig gebruik van natuurlijke suikers. Op speelse wijze worden producten uit de 
kooktradities vanuit verschillende culturen onder de loep genomen en worden vervangers 
aangeprezen voor bijvoorbeeld het suikerrijke en koolhydraatrijke dieet vanuit de Turkse 
keuken. Kookcursussen voor ouder én kind zoals “Pap Mam, kook je mee?” brengen zowel 
ouders en kinderen samen maar laat de verschillende ouders uit verschillende culturen en 
maatschappelijke lagen zien dat er verschillende culinaire tradities zijn met eigen plus en 
minpunten. Respect voor elkaar, het beste voor je kind willen koken, toewerken naar een 
gezondere leefstijl zijn hierbij de belangrijkste doelen. 

Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 1 Buitenschoolse activiteiten  

Middels alle activiteiten NSA, TSA, Wijkclubs, Vakantie-activiteiten zoals werkt Wijsneus aan 
een psychosociaal gezond pedagogisch klimaat voor jonge kinderen van 4 – 14 jaar. Meer in 
het bijzonder dragen activiteiten zoals Yoga en Mindfulness bij tot het bereiken van dit doel. In 
een samenleving die extreem vol van prikkels is en waar de druk vanuit vooral social media 
heel groot is, brengen deze twee activiteiten deelnemers tot meer innerlijke concentratie en 
focus. Ook de gezamenlijk inspanningen op het terrein van PPO dragen bij tot een gezond 
psychosociaal klimaat.  

Basisactiviteit 2: PPO – Positief Pedagogische Omgeving 

Middels al onze PPO-activiteiten die als kerndoel hebben het “bijdragen aan versterken van een 
positief pedagogische omgeving” trachten wij jongeren psychosociaal gezond op te laten 
groeien. Ouderkind-activiteiten, Kinderraden, Opvoeddebatten, Kinderresto’s, Buurtmakers etc. 

Resultaat: Meer jeugdigen groeien op in een veilige gezinssituatie 

Basisactiviteit 1 Buitenschoolse activiteiten  

Alle docenten van Wijsneus zijn geïnstrueerd om in geval van een vermoeden van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in eerste instantie onze aandacht functionaris te benaderen. 
Onze aandachtfunctionaris heeft nu als lid van de Landelijke Vakgroep Aandacht 
functionarissen Kindermishandeling, succesvol de training Aandacht functionaris gevolgd en 
momenteel werken we aan het protocol ter verkrijging van het Keurmerk Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. Wijsneus heeft in de eerste helft van 2019 geen meldingen 
gekregen. 
 

Basisactiviteit 2: PPO – Positief Pedagogische Omgeving 

Met name via de diverse ouder-kind activiteiten, opvoeddebatten met ouders, Kinderresto’s 
proberen wij een veilige Gezinssituatie te realiseren 



 

99 
 
 

Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

Basisactiviteit 1 Buitenschoolse activiteiten 

Buitenschoolse activiteiten 
Wijsneus organiseert tal van buitenschooltijdse activiteiten conform de Amsterdamse 
Subsidieverordening BTO op 30 basisscholen in Noord waarbij de nadruk maar niet exclusief 
op de leeftijdscategorie 4 - 9 jaar.  
 
Indachtig de opvattingen over die brede Talentontwikkeling ligt de aandacht bij Wijsneus 
vooral, maar niet uitsluitend op de volgende disciplineclusters. Kunst & Cultuur, Natuur en 
Techniek, Communicatie & media, Beroepsoriëntatie & Burgerschap, Sport & Gezondheid  
 
Naschoolse Activiteiten op de Basisscholen 
Actief op 30 basisscholen in Noord waar in principe de populatie uit minimaal 10 % 
doelgroepkinderen bestaat. In Blok II en III tot aan de zomer hebben we 213 NSA cursussen 
georganiseerd met in totaal 1672 deelnemers. 
 
Pauzecaroussel IJpleinschool 
Zonder subsidie vanuit de BTO maar met eigen middelen van de school (FLOA-gelden) en 
medegefinancierd vanuit ouderbijdragen, heeft Wijsneus in nauwe samenwerking met de 
directie van de IJpleinschool de PauzeCaroussel opgezet. Tijdens de middagpauze van 1,15 
minuten, organiseren wij veilige en creatieve speelzones die door getrainde en door ons 
betaalde vrijwilligers (ca. 11 moeders) worden gefaciliteerd en gemonitord. Daarnaast 
organiseren wij elke schooldag behalve op woensdag, inhoudelijk sterke activiteiten (muziek, 
3 D printen, dans, robotica, freerunnen). We zijn in januari 2019 begonnen met ca. 82 
deelnemers. Er zijn in totaal 110 deelnemers op wekelijkse basis die dus meestal op 
meerdere dagen de activiteiten volgen.  
 
Weidevogel 
Basisschool de Weidevogel is een vrijwel geheel “witte” school in Ransdorp in Landelijk 
Noord. Op verzoek zijn wij daar in januari een pilot gestart om ondanks het continue-rooster 
van de school in de korte pauze activiteiten te organiseren. Eindconclusie is dat het tijdvenster 
van 30 minuten simpel te kort is om zinvolle invulling aan die korte pauze te geven. De 
afspraak is dat na oplevering van het nieuwe schoolgebouw in 2020 met daarbij zeer 
waarschijnlijk een verlengde schooldag, we opnieuw gezamenlijk naar een nieuwe opzet voor 
Tussenschoolse Activiteiten gaan kijken gefinancierd van de ouderbijdragen. 
 
b) Wijkclubs 
Doorlopende wijkclubs voor alle kinderen in de wijk met de nadruk op leeftijdscategorie 9 - 
12/14 jaar en daarbinnen op meiden. Wijsneus heeft in de eerste helft van 2019 47 wijkclubs 
gefaciliteerd vanuit de diverse disciplines. Daaraan namen in totaal 341 kinderen deel 
hoofdzakelijke in de leeftijdscategorie 9 – 12 jaar. Deze Wijkclubs werden vooral in Huizen 
van de Wijk georganiseerd, bij Kunstenaarsinitiatieven of instellingen, maar ook nog op de 
locaties van diverse basisscholen.  
 
c) Vakantie-activiteiten  
In de Voorjaars- en in de meivakantie De belangstelling hiervoor bleek groot en diverse kids 
moesten teleurgesteld worden. De activiteiten liepen uiteen van knutselen & timmeren, 3 D 
printen, een Kunstclub bij Nieuw Dakota tot freerunnen. In totaal 7 activiteiten tot de zomer 
met 94 deelnemers waarvan 35 stadspashouders. 
 
d) Diverse evenementen 
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Wijsneus was ook in 2019 medeorganisator van de Buitendag in de Banne waar ondanks het 
stormachtige, ruige en natte weersomstandigheden toch nog 140 kinderen kwamen. 
 
e) Ontwikkeling en oplevering nieuwe Website Sterrenmakers en pagina/URL Noord beweegt 
Op 28 juni 2019 werd de nieuwe Website Sterrenmakers opgeleverd. Op deze site staat nu al 
honderden activiteiten voor kinderen van 0 – 18 jaar. Founding Fathers zijn Wijsneus en SPIN 
en de Afdeling Sport van het Stadsdeel. Nieuwe (Sport) aanbieders zullen DOCK, Sciandri, 
Funtrax, MSPevents, Evenementenmakelaars zijn. Ook zij worden vanuit de Sociale 
Basisvoorzieningen gefinancierd om laagdrempelig en veelal gratis aanbod te bieden. 

Basisactiviteit 2: PPO – Positief Pedagogische Omgeving 

In het gezamenlijke PPO verslag van DOCK, SPIN en Wijsneus wordt verantwoording 
afgelegd ten aanzien van de besteding van de extra PPO middelen. Middels het werk m.b.t. 
PPO dragen we ook extra bij aan het doel “Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal”. Met 
name ten aanzien van de activiteiten rond de Kinderraden bevorderen we democratisch 
burgerschap waardoor de jeugdigen zich in hun toekomst optimaal kunnen verhouden tot 
medeburgers, collega’s, werkgevers, ambtenaren & politici. 

 


