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Rode draad 
Voor u ligt de jaarrapportage Samen Noord 1 Januari – 31 december 2018. 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  

• De 14 werkgroepen beschreven in het Meerjarenplan 2018-2020 zijn samengevoegd tot 8 

werkgroepen. 

• 3 van de 8 werkgroepen liggen binnen scope en planning en realiseren hun projectresultaat 

conform verwachting. 

• De werkgroep ‘Aansluiten bij de bestaande Noordse netwerken’ staat on hold en gaat van 

start in overleg met het stadsdeel. 

• De werkgroep ‘Organiseren trainingen medewerkers en vrijwilligers in doelgroepen en 

aanbod’ heeft vertraging opgelopen door krapte in uren en betrokkenheid van andere 

organisaties. 

• De werkgroep Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod heeft vertraging opgelopen omdat 

het interne uitgevoerde onderzoek naar overlap wegens de betrouwbaarheid van het 

onderzoek door een externe (opnieuw) is uitgevoerd. 

• De werkgroep ‘Meetinstrumenten en klantervaringen’ staat on hold tot traject rondom de 

stedelijke monitor basisvoorzieningen is afgerond. 

• De werkgroep ‘Vrijwilligersbeleid en -werving’ is vertraagd. De planning was te ambitieus. 

 

(Afwijkingen) productie en bereik 

• 9 van de 9 leveren volgens productie en behalen hun bereik. De afwijkingen zijn: 

o VCA levert 1 school minder in het te realiseren bereik 

o Prisma realiseert 1 maatjeskoppeling te weinig 
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Voortgang Meerjarenplan 2019-2020 Samen Noord 

Werkgroepen 
10 Werkgroepen gestart 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. 

8. Accountmanagement inrichten Eind 2018 onderschrijven gebiedsteams en het 

stadsdeel Amsterdam Noord dat Samen Noord 

goed met hen in verbinding staat. 

9. Laagdrempelige toegang tot 
basisvoorzieningen 

Wordt opgestart in 2019 

10. Samenwerking met WPI Wordt opgestart in 2019 
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Bijzonderheden 

• De werkgroep Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod is een samenvoeging van de 

werkgroepen “onderzoeken en aanpassen overlap en aansluiting activiteiten” en 

“doorontwikkelen aanbod (vernieuwing)”, omdat de thematiek op elkaar aansluit en in elkaars 

verlengde ligt. 

• De werkgroep vrijwilligersbeleid en -werving is een samenvoeging van de werkgroepen 

“werven vrijwilligers en ervaringsdeskundigen”, “Verbeteren scholing, begeleiding en coaching 

vrijwilligers” en “uitwerken gemeenschappelijk vrijwilligersbeleid”, omdat de thematiek op 

elkaar aansluit en in elkaars verlengde ligt. 

• De werkgroep Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod is een samenvoeging van de 

werkgroepen “onderzoeken en aanpassen overlap en aansluiting activiteiten” en 

“doorontwikkelen aanbod (vernieuwing)”, omdat de thematiek op elkaar aansluit en in elkaars 

verlengde ligt. 

• De werkgroep Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod: heeft vertraging opgelopen, omdat 

er twijfels waren over het onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomst van het eerste 

onderzoek rees de vraag of medewerkers hier wel objectief antwoord op geven. Uit dit eerste 

onderzoek bleek uiteindelijk voldoende informatie beschikbaar om de conclusie te kunnen 

trekken dat er nauwelijks, actueel zelfs geen, ‘storende’ overlap werd ervaren (volgens de 

definitie, overlappend aanbod: vergelijkbaar aanbod voor een vergelijkbare doelgroep in 

eenzelfde gebied). Omdat men deze uitkomst betwijfelde is vervolgens besloten een 

onderzoek door een externe uit te zetten met dezelfde vraag, ook daaruit bleek dat er geen 

directe overlap is. Ondanks dat er dus geen directe middelen hieruit zijn vrij gekomen om te 

vernieuwen zijn alle organisaties, eigenlijk zoals altijd, actief bezig met innovatie en zijn er 

behoorlijke stappen gemaakt zowel intern als in de samenwerking binnen Samen Noord. Een 

aantal mooie voorbeelden van deze ontwikkelingen zullen terug te vinden zijn in deze 

rapportage bij de uitwerking van de vernieuwingsopdrachten uit het Meerjarenplan en bij de 

organisaties zelf. Het programma van deze werkgroep voor de komende periode wordt 

bepaald op basis van een aankomend gesprek met het Stadsdeel aangaande hun 

verwachting rondom innovatie vanuit Samen Noord. Om alert te blijven op (externe) 

ontwikkelingen blijven we met elkaar in gesprek, met de opdrachtgever, in het OMT, maar ook 

binnen de organisaties zelf en tussen medewerkers onderling.  

• De werkgroep Aansluiten bij de bestaande Noordse netwerken stond on hold, omdat het 

stadsdeel Amsterdam Noord via een onderzoek alle informele en formele netwerken in 

Amsterdam Noord in kaart heeft gebracht. Met dit onderzoek hebben ze gekeken naar de 

overlegstructuur en waren ze voornemens om op basis van dit onderzoek de overlegstructuur 

te vereenvoudigen. De stuurgroep heeft daarom de opdracht van de werkgroep ‘On hold’ 

gezet tot er meer duidelijkheid is over de overlegstructuur. Samen Noord voert het gesprek 

met het stadsdeel hierover. Eind juni 2018 heeft Samen Noord opnieuw het gesprek met het 

stadsdeel gevoerd. Daaruit bleek dat op basis van het onderzoek naar de overlegstructuur de 

netwerken niet vereenvoudigd worden. Daarom is afgesproken met het stadsdeel om in begin 

september in gesprek te gaan met de gebiedsteams om te onderzoek waar we kunnen 

aansluiten. Er is een aansluiting met de Wijkzorg alliantie tot stand gebracht.  

• Werkgroep Implementeren gebiedsgericht werken is samengevoegd met werkgroep Noordse 

netwerken ten aanzien van de versteviging in de samenwerking met andere partijen en het 

delen van elkaars vindplaatsen, omdat dit overlapt.  

• De werkgroep Scholing en Training heeft vertraging opgelopen door krapte in uren en 

betrokkenheid van andere organisaties. 

• De werkgroep meetinstrumenten en klantervaringen staat on hold tot traject rondom de 

stedelijke monitor basisvoorzieningen is afgerond. 

• De werkgroep vrijwilligersbeleid en -werving is vertraagd door een overschatting aan het te 

investeren uren. 
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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. 

• 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.  

• 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.  

• 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. 
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• 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. 

• 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.  
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Vernieuwing 

Voor kinderen en jeugd 

Er is een grotere rol voor ouders en andere volwassenen gerealiseerd 

Samen Noord realiseert een grotere rol voor ouders en andere volwassenen in ons aanbod binnen de 

PPO (zie de gezamenlijke uitwerking van de PPO). Daarnaast blijkt dat op speeltuinen en spelinlopen 

(SPIN) er meer ouders/ buurtbewoners zich als vrijwilliger inzetten.  

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. 

Voor participatie en activering 

Kansen voor betere toeleiding naar taalaanbod en meer taaloefenplekken  

Samen Noord ziet meer kansen voor een betere toeleiding naar taalaanbod en meer 

taaloefenplekken. Het aanbod voorziet steeds beter in de vraag doordat er op meer plekken 

conversatielessen gerealiseerd zijn en inloopsspreekuren in de Huizen. We zien het aantal taalvragen 

bij Eva & Adam nog steeds stijgen. Toch vraagt het continu alert blijven op taalproblematiek, ook 

wanneer dit niet de eerste vraag is waar een bewoner mee binnen komt. Het realiseren van meer 

taaloefenplekken heeft binnen de mogelijkheden van de opdrachten de aandacht maar is een harde 

noot om te kraken. Omdat de deelnemers moeizaam Nederlands spreken zijn ze moeilijk te plaatsen 

en de beste leerplekken zijn plekken waar alleen maar Nederlands wordt gesproken waardoor het 

plaatsen van meerdere mensen op 1 plek niet wenselijk is. Wegens het wegvallen van subsidie voor 

het bieden van taaloefenplekken is dit voor organisaties ook minder interessant omdat er veel tijd in 

begeleiding van de deelnemers gaat zitten. Samen Noord heeft er dan ook voor gekozen om meer te 

focussen op het werven van taalmaatjes en het bieden van conversatielessen op veel locaties om op 

die manier de taal te leren spreken.  

 

De vernieuwingen zijn: 

 

• Samen Noord faciliteert meer taalaanbod in onder andere ieder Huis van de Wijk 

(conversatielessen) georganiseerd vanuit Civic (taalopdracht).  

• Doras biedt het project Samenspraak, voor het oefenen van de taal: één-op-één met een 

Nederlandstalige.  

• Vanuit de opdracht coördinatie statushouders is een pilot gestart met een taalschool waarbij 

de sociale basis meegenomen wordt in het lesprogramma waardoor ook andersom de 

verbinding tussen taal en de sociale basis verstevigd wordt.  

• Iedere organisatie adviseert (nog) niet-getrainde medewerkers om de E-learning workshop 

‘herkennen laaggeletterdheid’ van Stichting lezen en schrijven te volgen. 

 

Kansen voor meer aandacht voor computergebruik 

Samen Noord ziet meer kansen voor computerles. Er is veel vraag naar computerles. Voor ouderen 

maar bijvoorbeeld ook vanuit statushouders. De aandacht hiervoor vanuit de sociale basis is dus niet 

zozeer het knelpunt maar het loopt vast op het te magere aanbod aan lessen, de fysieke spreiding 

van de lessen, en het tekort aan beschikbare apparatuur. De Huizen van de Wijk hebben nagenoeg 

allemaal computerles maar dit is voor mensen (met name ouderen) toch te veel reisafstand. In de 
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OBA’s is er vaak geen begeleiding aanwezig, waar wel behoefte aan is. Alleen het beschikbaar stellen 

van materiaal is niet voldoende, bewoners geven aan behoefte te hebben aan stap-voor-stap 

begeleiding en het leren gebruiken van specifieke programma’s. Doras biedt ouderen een tabletcursus 

uitgevoerd door vrijwilligers, maar dat is niet voldoende voor de bredere vraag. Dit vraagt dus 

blijvende aandacht om tot voldoende passend aanbod te komen. 

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

Samen Noord heeft de Huizen van de Wijk vernieuwd tot dynamische knooppunten waar bewoners 

van uiteenlopend pluimage binnen lopen op zoek naar ontmoeting, leuke of leerzame activiteiten, een 

gesprek, een doorverwijzing, of omdat ze wat op willen zetten in hun wijk. Met al deze vragen en 

ideeën kan een bewoner terecht bij hun Huis van de Wijk. Daarnaast hebben de Huizen zelf een 

levendige programmering van afwisselende activiteiten georganiseerd door bewoners veelal opgericht 

onder begeleiding van het participatiewerk. In een aantal Huizen houden klantmanagers van het WPI 

een spreekuur. Wat betreft het totaalplaatje kunnen we zeggen dat de Huizen echte participatie-

knooppunten zijn geworden. Waarin een ontwikkelpunt is dat in de informatievoorziening er bij de 

vrijwilligers nog niet voldoende kennis is als het gaat om activiteiten buiten het Huis. Dit is ook 

begrijpelijk vanwege de wisselingen in het aanbod en doordat de vragenstroom nogal varieert per dag, 

en op de dag. Het vraagt ook goede betrokken vrijwilligers met veel kennis van het aanbod in de wijk 

en deze zijn vrij schaars. Hierdoor komen er nog relatief veel vragen bij de coördinatoren en de 

(toevallig aanwezige) participatiemedewerkers terecht. 

 

Het lukt ons nog niet voldoende om een goedlopende vrijwillige informatievoorziening/eerste 

vraagbaak op te zetten die meerdere dagen per week toegankelijk is. Vernieuwend is het plaatsen van 

de Koppl-palen. Dit is een ondersteunende stap in de ontwikkeling van de participatie knooppunten.  

 

Verdere informatie over de Huizen van de Wijk vindt u onder het onderdeel ‘coördinatie Huizen van de 

Wijk’ in deze rapportage. 

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

In 2018 is er in samenwerking met Warm Welkom maar onder de vlag van Samen Noord (met Civic 

als formele werkgever) een coördinator statushouders aangesteld om het aanbod aan elkaar te 

koppelen. Daarnaast is een programma opgezet waarin het begeleiden en trainen van statushouders 

naar/in vrijwilligerswerk centraal staat. 

Financiële voorlichting is beter afgestemd op specifieke doelgroepen (zoals jongeren en mensen met LVB) 

Vernieuwend is dat Samen Noord samen met WPI en de GGD zorgt voor een pilot om daklozen die te 

zelfredzaam worden bevonden bij de screeningsbalie van de Jan van Galenstraat door te verwijzen 

naar De Meeuw of Het Claverhuis voor verdere hulp via het Spreekuur voor nieuwe daklozen. 

Meer Gezamenlijke inzet armoedebestrijding:  

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

met WPI, en Kerk en Buurt. In 2019 vervolg met 3 groepen. Publicatie, met name via de 100% Noord 

app, levert veel aanmeldingen op. In 2019 staan 3 groepen gepland.  

 

Door ontwikkelen nazorg bij schuldhulpverlening 

Een meer passende definitie is ‘Doorontwikkelen nazorg inzet maatjes bij preventie 

schuldhulpverlening’. Immers de maatjes stappen in een vroeg stadium van betalingsachterstand in 

waardoor zwaardere trajecten voorkomen worden. Binnen het team maatjes is bijna de helft 

ervaringsdeskundig. Zij zijn allen doorgestroomd vanuit een schuldhulpverleningstraject bij Doras. Zij 

hebben het voordeel dat zij aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de klant en hebben meer 

tijd/aandacht voor hen. Quote klant aan werker: “Dank je wel voor maatje F.’ De intervisie 

bijeenkomsten van de maatjes wordt ondersteund door RBG, Prisma en Humanitas. 
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De aandacht voor de preventieve armoedebestrijding leverde ook de vraag op vanuit SBO Universum 

voor ondersteuning budgettering ouders. We draaien daar nu een spreekuur.  

Voor mantelzorg 

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

In Noord ontwikkelden zich in 2018 mooie initiatieven tussen het Zorg- en het Sociaal Domein. 

Mantelzorgcoaches van Doras zijn sinds najaar 2018 daadwerkelijk aanwezig op afdelingen in het 

BovenIJ Ziekenhuis waardoor de contacten met mantelzorgers van patiënten makkelijk te leggen zijn. 

Door rond te lopen ontstaat er herkenning en vertrouwen bij de mantelzorgers en hun zorgvragers. De 

coach gaat op informele wijze in gesprek. Het verplegend personeel attendeert mantelzorgers ook op 

mogelijkheid tot ondersteuning door de mantelzorgcoach en/of attendeert de coach op dreigend 

overbelaste mantelzorgers.  

 

In 2018 is zowel inhoudelijk als relationeel geïnvesteerd in de samenwerking met 

Thuiszorgorganisaties. Het doel is eerder een(dreigend overbelaste) mantelzorger in beeld te krijgen 

waardoor er een gericht aanbod/traject op maat gedaan kan worden ter voorkoming van 

overbelasting. De contacten met de mantelzorgers worden gelegd door het Mantelzorgcoaches 

bijwonen van keukentafelgesprekken en vervolgens indien wenselijk, het voeren van 

mantelzorggesprek (intake) in aanwezigheid van de huishoudelijk medewerker. 

Bijzonder is dat we door deze initiatieven: 

• Nieuwe mantelzorgers bereiken die nog niet bekend zijn bij hulp-/dienstverlening 

• Integraal werken binnen de totale cliënt situatie 

• Mantelzorgondersteuning op een hoger (instellingsbreed) plan tillen. 

 

Alzheimer theehuis is een project gericht op de aanpak van Alzheimer bij mensen met een 

migratieachtergrond. Sinds oktober 2018 heeft het project een naamsverandering ondergaan en heet 

nu Jasmijn. We onderscheiden ons hiermee van de bestaande Alzheimer Theehuizen die locatie en 

nationaliteit gebonden zijn. 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 Behoeften om te praten over ervaringen waarbij men 

behoefte heeft aan kennis over dementie. De voorlichtingen lopen goed, mensen vertellen veel, er is 

een open sfeer, er wordt goed geluisterd, er wordt veel gedeeld, bewustwordingen komen op gang. Er 

is veel interesse en behoefte aan voorlichting. Deze worden gegeven via ‘vindplaatsen’ zoals 

Buiksloterschool – Ouderkamer, Al Yaqoet – Ouderkamer, Emir Sultan Moskee – Het bestuur, 

Breedhuis – Creatieve groep en Eetgroep, Huis van de wijk – Interculturele groep en ontbijtgroep, Al 

Yaqoet – Taalles, De kleine Wereld – Stichting Malak. Er is ook geïnvesteerd in het bereiken van 

individuele huisartsen. Hierbij is aangesloten bij de bestaande werkstructuur waarbinnen elke huisarts 

1 maatschappelijk werker of participatiemedewerker als contactpersoon heeft. Door op zoveel plekken 

voorlichting te geven bouwen we vertrouwen op bij bewoners en organisaties en wordt er verwezen 

naar bijeenkomsten. Bewoners worden zo ondersteund om een weg te vinden in het probleem van 

dementie.  

 

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

aanpassen van projecten als MySchoolCoach en Forumtheater (theaterstuk voor en door 

ervaringsdeskundige jongeren) en het zo specifiek op jonge mantelzorgers te richten, proberen we 

deze doelgroep te bereiken. Bij signalen van dreigende overbelasting gaat de jongerenwerker het 

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

organisaties.  
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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 wordt er gewerkt 

aan een gemeenschappelijke wervingscampagne voor maatjes in Noord. Het is de bedoeling dat 

buiten de Samen Noord-partijen ook andere maatjesorganisaties in het stadsdeel hieraan deelnemen 

en ervan meeprofiteren. Dit is belegd bij VCA. Er wordt nauw samengewerkt met de 

communicatieafdelingen van Doras en DRG en de vrijwilligerscoördinator van Prisma. De eerste 

verkenningen vonden plaats in 2018. In 2019 zal dit gestalte krijgen met ondersteuning van het 

campagnebureau BKB. 

Meer begeleiding voor mensen met een rugzak 

Sinds het najaar van 2018 vervult VCA een trekkersrol bij het tot stand komen van het Overleg 

Informele Zorg in Noord. Doel is om met de gezamenlijke partijen te komen tot een optimaal dekkend 

en toegankelijk aanbod van informele zorg voor de inwoners van Noord, en om de afstemming met de 

formele partijen te optimaliseren. 

 

Aan dit overleg nemen de Samen Noord partijen VCA, Doras, DRG en Prisma deel, maar ook 

bijvoorbeeld Burennetwerk, Humanitas, het Leger des Heils en anderen. 
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Klantcasussen  

Samenwerking met Leefkringhuis en Regenboog Groep beschreven vanuit Doras 

Ismail (Leefkringhuis) vraagt bij de her intake van de Voedselbank of Fatima interesse heeft om iets te 

gaan doen met beweging. Dat wil ze wel, ze wil graag leren zwemmen. Er volgt een afspraak met de 

beweegcoach van Doras. Fatima is analfabeet en spreekt voornamelijk Arabisch. Haar Nederlands is 

erg beperkt en het woord afspraak zit nog niet in haar vocabulaire. Elke week bij de voedselbank 

maken we een nieuwe afspraak. Uiteindelijk is het een keer gelukt, maar het zwembad van het 

Friendship Centre blijkt een brug te ver, dus komt ze mee bewegen in water met de gewichtige 

dames. Dat hebben we geweten, ze is dolenthousiast en gilt het hele bad bij elkaar. Ze heeft een licht 

verstandelijke beperking, sommige oefeningen of pasjes zijn te ingewikkeld voor haar en dan gaat ze 

enthousiast staan buikdansen met haar armen in de lucht. Ze wil ook naar de bijeenkomst op 

maandag van de Gewichtige Dames. Al begrijpt ze niet veel, Fatima gaat wel wat gezonder eten en 

laat koek en snoep bij de Voedselbank soms staan. Regelmatig neemt ze ook brieven mee die ze niet 

begrijpt. En ze heeft vooral weer een netwerk! 

 

De Regenboog Groep verzorgt maatjes om te helpen met de financiën. Na een aanmelding van 

maatschappelijk werk of schuldhulpverlening neemt de coördinator contact op met klant en gaat op 

huisbezoek om vraag en problematiek goed in beeld te krijgen. Vervolgens wordt er een maatje aan 

gekoppeld en gaan klant en maatje samen aan de slag om de administratie op orde te krijgen en het 

moeilijke pad richting een aanvraag schuldsanering samen te doen. Het maatje komt vaak mee naar 

de afspraak met de professional en helpt met het nabellen van de schuldeisers. 

Eens in het kwartaal spreken we alle koppelingen door, wat loopt goed en wat heeft nog aandacht 

nodig. Een fijne samenwerking op deze wijze! 

De Kinderraad beschreven vanuit Wijsneus 

Met de Kinderraad willen we bereiken dat kinderen actief betrokken zijn in hun wijk. Wij willen hun 

ideeën en talenten inzetten voor het realiseren van mooie projecten. Talentmakelaar Geertje de Man 

deelt de taken met Spin, Dock en Kids Aktief. Ieder organisaties zet zich in waar de capaciteit en de 

kwaliteiten liggen.  In 2018 heeft Wijsneus twee keer een werving gedaan voor nieuwe 

Kinderraadsleden op alle 4 de scholen in de Banne. De eerste keer was aan het begin van het 

jaar.  Daar kwam een enthousiaste groep kinderen uit voort die Wijsneus wekelijks begeleidden. De 

partners in de Banne werden op de hoogte gehouden via mailings: https://bit.ly/2F29fKv 
 

Op 7 november 2018 werden alle geïnteresseerde kinderen uitgenodigd om een Kinderraad 

bijeenkomst bij te wonen. Wie het leuk vond mocht blijven. Een gemixte groep van jongens en meiden 

is gebleven. Omdat voorheen geen leerlingen van IKC Zeven meededen aan de Kinderraad (vanwege 

de afstand), komt nu iedere woensdagmiddag iemand de kinderen bij de school ophalen en weer 

terugbrengen. 
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Voortgang: overige aspecten  

Statushouders 

Via de aanvraag statushouders in Noord zorgt Samen Noord voor afstemming en samenwerking 

binnen het netwerk van formeel en informeel aanbod zodat beter in de behoefte van de doelgroep kan 

worden voorzien, de zelfredzaamheid- en participatie van statushouders in Noord wordt versterkt, en 

de deelname aan regulier aanbod wordt vergroot. Er wordt ook gewerkt aan actieve toeleiding van 

statushouders naar vrijwilligerswerk, de voortgang is: 

a. Medio 2018 is een drukbezochte en netwerkbijeenkomst georganiseerd door de 

coördinator waarin professionals van Samen Noord organisaties kennis met elkaar 

konden maken rondom het thema statushouders.  

b. Eind 2018 is een start gemaakt om de opdracht statushouders binnen Samen Noord 

te borgen. Vanuit iedere organisatie een contactpersoon naar voren geschoven om 

richting eigen organisatie als informatiebaak te dienen en om hiermee een structuur 

op te richten om de activiteiten voor statushouders beter op elkaar af te stemmen. 

c. Begin 2019 zal de inzet van ervaringsdeskundigen in samenwerking met Team Ed 

verder onderzocht worden in 2019. 

De aanvraag is goedgekeurd in juli 2018 voor een duur van vooralsnog 6 maanden. Voor 

uitgebreidere informatie rondom deze vernieuwing willen we u verwijzen naar de 

projectverantwoording coördinatie statushouders 2018, en de aanvraag coördinatie statushouders 

2019. 

Daarnaast heeft Doras vanuit zorg een programmaleider statushouders aangesteld om de 

maatschappelijke dienstverlening vroeg te profileren aan de statushouders en om intern in de eigen 

organisatie te informeren. Daarin wordt onder andere samengewerkt met coördinator statushouders 

Samen Noord (welke extern gericht is op samenwerking op dit thema, en op een integrale 

dienstverlening aan statushouders), en VCA.  

Signaleren van (kinder)mishandeling 

Vanaf maart 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 huiselijkgeweld 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.  

Signaleren taalproblemen en doorverwijzen 

Taal blijft in Noord een doorlopend aandachtspunt. De doelgroep is niet altijd gemakkelijk te vinden en 

het vraagt blijvende aandacht voor organisaties en professionals om actief te blijven signaleren waar 

taalachterstand een onderwerp is bij cliënten en/of bezoekers. Alle organisaties binnen Samen Noord 

zien dat een zekere basisvaardigheid noodzakelijk is om mee te kunnen doen. Er zijn daarom bij alle 
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Huizen van de Wijk conversatielessen en er zijn inloopspreekuren bij de Huizen van de Wijk waar ook 

taalvragen gesteld kunnen worden. Vanuit de opdracht Taalachterstand Noord wordt de functie om 

informatie & advies te geven over taalaanbod aan zowel bewoners als organisaties en het bewaken 

van een basisaanbod aan lessen in de Huizen van de Wijk ingevuld. Ook organiseert Eva & Adam de 

tweejaarlijkse taaltafels voor het informele- en formele netwerk. 

Gezonde leefstijl 

De participatiemedewerkers in de drie gebieden begeleiden sinds begin 2018 de 

Gezondheidsambassadeurs (vrijwilligers) die zich inzetten voor de promotie van een gezonde leefstijl. 

In 2018 hebben 12 nieuw opgeleide gezondheidsambassadeurs hun certificaat behaald en is er eind 

2018 een nieuwe lichting van 12 ambassadeurs gestart met de training. Zij behalen in februari 2019 

hun certificaat. Daarnaast zijn meerdere activiteiten in de wijk waarin een gezonde leefstijl centraal 

staat. Zo is een gezondheidsambassadeur door Funtrax gevraagd om gezonde hapjes/drankjes te 

geven aan kinderen in zowel Molenwijk als Banne tijdens de zomertoer. Ook hebben ambassadeurs 

een gezond ontbijt gemaakt bij een theatervoorstelling tegen huiselijk geweld in de Banne. Een punt 

van aandacht is het feit dat in Noord West dit thema minder leeft t.o.v. van Oud Noord en Noord Oost: 

er is daar eind 2018 slechts 1 ambassadeur actief. Dit heeft verschillende redenen: er zijn minder 

beschikbare structuren waar de Gezondheid Ambassadeurs bij kunnen aansluiten in vergelijking met 

de andere wijken en er heersen problemen die ook invloed hebben op de capaciteit van de 

Gezondheid Ambassadeurs, zoals armoedeproblematiek en hoge mate van laaggeletterdheid. In 2019 

wordt er aandacht besteed aan genoemde punten, zo wordt er een keuken geplaatst in het Huis van 

de Wijk de Banne en wordt er met 6 Gezondheid Ambassadeurs toppers uit de overige wijken 

bekeken hoe er meer bewoners geactiveerd kunnen worden. Ook hebben zij zich o.a. aangesloten bij 

het culturenfeest in speeltuin Bloemenkwartier (SPIN), Halloween activiteit in Speeltuin Speelvogels 

(SPIN) Noorderparkfestival, Noord vindt Noord en bij activiteiten op diverse scholen.  

Outreachend werken 

In Noord is het afgelopen jaar gewerkt aan een goede rolverdeling. Zo is er getracht om per gebied 

één participatiemedewerker te laten rondlopen. Daardoor weten de bewoners bij wie ze moeten zijn 

en kunnen zij deze persoon makkelijker vinden. Ook proberen participatiemedewerkers veel in 

buurthuizen en buurtkamers aanwezig te zijn en aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Aansluiting 

bij buurtbewoners wordt ook gezocht door “een bakkie in de buurt” en door het actief buurten op te 

zoeken waar vooralsnog het bereik matig was.  

Meer over outreachend werken is terug te vinden onder het hoofdstuk “Participatie en Activering: 

participatiewerk Amsterdam Noord 2018” 

Signaleren armoedeaanpak 

De trainingen vorig jaar in het kader van Vinden (en verbinden) heeft werkers van alle deelnemende 

partijen veel opgeleverd. ‘Ik kan mensen nu gericht verwijzen’ aldus een Spin medewerker in het 

professionalsoverleg. De trainingen hebben in 2018 een vervolg gekregen in de trainingen 

‘Buurtbuddy’. Daarnaast is de nazorg doorontwikkeld bij schuldhulpverlening door inzet maatjes (zie 

vernieuwing) 

Door ontwikkelen nazorg bij schuldhulpverlening 



 

16 

 

Een meer passende definitie is ‘Doorontwikkelen nazorg inzet maatjes bij preventie 

schuldhulpverlening’. Immers de maatjes stappen in een vroeg stadium van betalingsachterstand in 

waardoor zwaardere trajecten voorkomen worden. Binnen het team maatjes is bijna de helft 

ervaringsdeskundig. Zij zijn allen doorgestroomd vanuit een schuldhulpverleningstraject bij Doras. Zij 

hebben het voordeel dat zij aan kunnen sluiten bij de belevingswereld van de klant en hebben meer 

tijd/aandacht voor hen. Quote klant aan werker: “Dank je wel voor maatje F.’ De intervisie 

bijeenkomsten van de maatjes wordt ondersteund door RBG, Prisma en Humanitas. 

De aandacht voor de preventieve armoedebestrijding leverde ook de vraag op vanuit SBO Universum 

voor ondersteuning budgettering ouders. We draaien daar nu een spreekuur.  

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 vinden een betaalde baan. 

Daarom zet Samen Noord een actieve aanpak in om vrijwilligers te werven via o.a. de werkgroep 

vrijwilligersbeleid en -werving. Verder zien wij de trend dat kwetsbare mensen vrijwilligerswerk 

zoeken, zij worden mede begeleid door onze partijen. 

 

Tot slot zet Samen Noord in op een gezamenlijke werving voor maatjesprojecten, een op elkaar 

afgestemd vrijwilligersbeleid en is een programma opgezet waarin het begeleiden van statushouders 

naar/in vrijwilligerswerk centraal staat. 
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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: 
375  
 
Aantal vrijwilligers dat 
maaltijden rondbrengt bij 
bureau Maaltijden: 30.  
Aantal klanten: 150  
Zie afwijkingen 
 
Aantal aanmeldingen 
hulpvragen Steunvrouwen: 
63 klanten met 19 
nationaliteiten.  
 
Aantal koppelingen: 27, 10 
koppelingen in ontwikkeling 
en 12 koppelingen zijn 
voortijdig afgerond. 14 
aanmeldingen zijn afgerond, 
niet tot stand gekomen of 
doorverwezen. 
 
Training community building: 
Zie afwijkingen.  

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:  
Opnemen in de in 2018 
gestarte voorbereidingen 
m.b.t. pilots Project Lief 
en Leedstraten 2019, 
Samen Noord.  
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Over de drempel:  
Zie afwijking  
 
Aantal koppelingen 
buurtbewoners/vrijwilligers 
Noord voor Elkaar/vrijwillige 
hulpdienst: 1160 
 
Aantal Telefooncirkels*: 4  
Aantal deelnemers 36. 
 
SeniorenInfo* TOZ:  
Brieven gestuurd: 291 
aantal bezoeken 164 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 40 
 
SeniorenInfo* Banne  
Brieven gestuurd: 238 
aantal bezoeken 120 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 6 
 
SeniorenInfo* Nieuwendam  
Brieven gestuurd:646  
Aantal bezoeken: 108 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 40 plus 
doorloop n.a.v. pilot  
 
SeniorenInfo* Midden Noord  

Over de drempel: is 
opgenomen in Noord 
voor Elkaar. 
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Brieven gestuurd: 243 
aantal bezoeken 109 
Hulpvragen en vervolgacties 
ouderenwerk: 34 
 
Daarnaast gaven 71 
personen telefonisch aan 
Doras te weten te vinden als 
ze hulp nodig hebben.  
 
Aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten 
ouderenwerk: 4  
 
Aantal deelnemers ‘1000 
van het Noorderpark’*: 400.  
 
Wijkservice Punten 
inbedden in Huizen van de 
Wijk. *  
 
Aantal koppelingen 
Samenspraak Noord: 48  
Aantal verschillende 
nationaliteiten van klanten: 
17.  
Aantal vrijwilligers: 47 

 Basisactiviteit 2 
Activering en participatie  
 

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

Aantal groepen Gewichtige 
Dames: 2 groepen in matrix,  
Zie afwijking  
 
Aantal bewonersinitiatieven:  
67 initiatieven tot € 500 
ondersteund.  

Gewichtige dames: één 
extra groep uitgevoerd 
van extra middelen. In 
totaal dus 3 groepen.  
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Boven de € 500 waren dat 
10 initiatieven. 
 
Aantal deelnemers 
Noorderpark in Beweging 
gemiddeld: 40-55 per keer. 
Opgenomen in inhoudelijk 
verslag Vrijwillige inzet 
Doras. Op aanvraag te 
verkrijgen.  
 
Participatiemedewerkers 
Oud Noord: afgesproken 
uren ingezet. 

 Basisactiviteit 3 
Mantelzorgondersteuning 
 

16, 27 Volgens 
beschikking: 
Ja, met 
uitzondering van 
Zorg de baas, 
Lotgenotengroep 
en training 
Anders 
Communiceren 

Aantal groepen Zorg de 
baas: 2. 
Zie afwijkingen  
 
Aantal koppelingen Aster:  
26  
 
Aantal bijeenkomsten 
Alzheimercafé: 11 
 
Training  
Kracht van Anders 
communiceren,  
Zie afwijkingen. 
 
AMWAHT:  
3 groepen gerealiseerd. 
Zie afwijkingen 
 

Zorg de baas: 
gedeeltelijk behaald in 
2018. 
Januari 2019 is cursus 
alsnog gestart met 
nieuwe naam: Ik ben 
Mantelzorger!  
 
Training  
Kracht van Anders 
communiceren: voeren 
we uit in 2019 
 
Lotgenotengroep is 
onderdeel van 
mantelzorgdag geworden  
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Aantal Mantelzorglunches:  
10  
 
Lotgenotengroep: 
Zie afwijkingen  
 
Aantal deelnemers 
Mantelzorgdag 10 
november: 100 deelnemers  

AMWAHT: 3e groep 
gedraaid uit extra 
middelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 
 
Noord Zingt/swingt/ontspant. 
Zie afwijkingen.  
 
Aantal bijeenkomsten 
Formulieren café i.s.m. 
Academie van de Stad: een 
maal per week. 
Aantal vrijwilligers: 8  
 
Aantal trainingen Op eigen 
kracht*: 3 
 
Aantal vrijwilligers Grip op 
geld groepen 8. 
Aantal bijeenkomsten: 
afhankelijk van locatie een 
of twee keer per week.  
 

Noord Zingt is in tweede 
halfjaar voortgezet in  
Huis van de Wijk de 
Meeuw.  
 
Doras ontspant is als 
voortgegaan als 
buurtinitiatief: yoga 
 
Tablettraining:  
Een groep uitgevoerd. 
Op basis van die ervaring 
nieuw lesprogramma 
ontwikkeld, vrijwilligers 
bijgeschoold en 
geïnvesteerd in tablets. 
Cursus nieuwe stijl is in 
2019 gestart.  
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Aantal 
deelnemers/vrijwilligers 
Wegwijs in 
Schuldhulpverlening: 
14 deelnemers 
 
Aantal deelnemers 
Samenspraak collectief*:15 
deelnemers. Conversatieles 
in Ouderkamer basisschool  
 
Aantal Verjaardag 
bijeenkomsten 12.  
Aantal deelnemers: 
gemiddeld 13.  
 
Tablettraining: 2 groepen. 
Zie afwijkingen. 
 

 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 6: 
Zie afwijking  
 
 
 

Overproductie 

3. Meer mensen helpen elkaar 
(ook jongeren) 
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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. 

     



 

24 
 
 

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: 203 
 
Onderverdeeld in: 
Psychiatrie: 139 
Verslaafd/dakloos: 31 
Activering: 33 

 

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: 76  

Overproductie: 35 
koppelingen 
 
76 koppelingen/ 41 
afgesproken 

4. Minder eenzame mensen  
 
 
 
 

Basisactiviteit 6:  
Buurtrestaurant/ 
Kwartiermaken en Psychiatrie 
Café 
 

13 Volgens matrix: ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal Psychiatrie 
Café georganiseerd: 
10x  
Aantal bezoekers: 
200 
 

Overproductie: 10 
Buurtrestaurant 
 
30 Buurtrestaurant/ 
20 afgesproken  
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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 
Buurtrestaurant: 30x 
Aantal bezoekers: 
412 bezoekers  
 
Totaalaantal 
bezoekers: 612.  

Onderproductie: 2 
Psychiatrie Café 
 
10 Psychiatrie Café/ 
12 afgesproken 

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 in 2018 159 
dossiers aangemaakt voor 
nieuwe klanten. 
 
Per week komen er 
gemiddeld 45 klanten op 
ons spreekuur. 
 
 
 
 
 
 
  

Het LKH is eind Q2 
begonnen met het 
spreekuurhouden op een 
3e locatie. Dit was eerder 
niet mogelijk wegens een 
zeer krappe personele 
bezetting.  
 
In Q3 was het LKH 
genoodzaakt om een 
intern spreekuur op de 
vrijdag te laten vervallen 
door een zeer krappe 
bezetting.  
 
.  

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

   In 2018 zijn er drie oud 
klanten actief als 
vrijwilliger binnen onze 
voedselbank.  

 

3. Meer mensen helpen 
elkaar (ook jongeren) 

     

4. Minder eenzame mensen
  

    Aanvulling: het 
doorverwijzen richting 
participatie is een stap om 
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Aanvullend 

Noordelingen uit hun 
isolement te halen.  

5. Meer mensen beheersen 
de Nederlandse taal 

   In 2018 zijn er 16 mensen 
toegeleid naar NL lessen.  

 

6. Meer mensen zijn in staat 
om gezond te leven 

   In 2018 zijn er 24 mensen 
toegeleid richting de 
beweegactiviteiten van 
Doras.  

 

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  

In 2018 hebben wij 11 
jeugdigen/ 
jongvolwassenen 
opgevangen. Een totaal 
van 861 nachten. 
 

 

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  
 
 

Eind 2018 waren 191 
huishoudens klant van 
onze voedselbank. Uit het 
gebied: Noord Oost/Oud 
Noord 88 huishoudens en 
Noord West: 103 
huishoudens 
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Gemiddeld 14 klanten per 
week voor een intake.  
 
Uitgifte noodrantsoenen: 
274 pakketten in 2018 
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Civic 

                                                   
1 Dit is gemeten door het aantal binnengekomen mensen dat niet is doorverwezen. 

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: 303 
Gemiddeld was bij 82 
deelnemers een stijging 
van 27% op de vijf 
relevante ZRM 
domeinen. 
 
Aantal trajecten gestart 
binnen Eva & Adam: 229 
Dit zijn de deelnemers 
die binnen zijn gekomen 
bij Eva & Adam een 
traject of activiteit zijn 
gestart1 
 
Aantal bewoners dat 
uitstroomt naar een 
duurzame activiteit: 55  
Aantal bewoners warm 
doorgeleid naar relevant 
ander aanbod: 219 
Aantal gecoachte 
vrijwilligers 
(taaldocenten): 12 
 

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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Aantal 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd: 2 

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): 
110 
 
Aantal keer een 
georganiseerde 
activiteit:279  
Aantal deelnemers over 
5 verschillende type 
activiteiten, zoals 
Nederlandse les, 
computer les, tablet café, 
kijk in je wijk of 
voorlichtingen over 
aanbod: 1.242 
 
Aantal directe matches 
aan vrijwilligerswerk: 2 
 
Aantal begeleide 
buurtkamers en 
buurthuizen, met meer of 
mindere mate van 
zelfbeheer zoals 
buurtcentrum het 
Breedhuis, buurtkamer 
de Kleine Wereld, 
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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. 
  

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. 
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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: 
12 
 
Aantal unieke 
deelnemers bereikt: 78 
 
Aantal deelnemers 
doorgestroomd:  
12  

 

Basisactiviteit 3:  
LVB participatiecoach 
toeleiding activiteiten in de 
wijk. 

 Volgens matrix; ja 
Volgens beschikking: ja 

Aantal 
intakegesprekken met 
deelnemers:  
27 
 
Aantal uitstromers 
duurzame activiteit (o.a. 
vrijwilligerswerk): 31 
 
Aantal doorverwijzingen 
en warme overdracht: 
10 

 

Basisactiviteit 4: 
Buurtmaatjes 

11 Volgens matrix; nee 
Volgens beschikking: 
nee 

Aantal gerealiseerde 
koppels: 19 
 
Waarvan aantal 
gematchte jongeren: 2. 

Onderproductie: 1 
maatjeskoppel 
minder hebben 
gerealiseerd dan 
was afgesproken. 
Het was moeilijk om 
voldoende vrijwillige 
maatjes te vinden. 
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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. 
  

Daarom zetten we 
nu in op de 
gezamenlijke 
wervingscampagne. 

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: 
23 

 

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: 129 Overproductie: Hiermee is 
het doel van 100 
bemiddelingen 
overschreden.  
 
Definitie gehanteerd: de 
bemiddeling van een 
bewoner/groep bewoners 
aan een 
activiteit/voorziening door 
inzet van een individueel 
adviesgesprek met een 
participatiemedewerker.  

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: 4 
 
Gemiddeld 130 bezoekers 
per buurtkamer per week. 

 

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. 
 

Klantervaringen zijn 
opgehaald en weergeven 
een positief beeld: een 
gemiddelde van 8,8 voor 
het verloop van activiteiten 
en een 9,3 voor 
ondersteuning vanuit de 
participatiemedewerkers.  

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 huizen van 
de wijk Waterlandplein, de 
Banne, de Evenaar en De 
Meeuw.  
 

 

 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 
 

15 nieuwe organisaties 
 
613 bemiddelingen. (Door 
technische 
omstandigheden kunnen 
we niet exact aangeven 
hoeveel hiervan via de 
spreekuren zijn 
bemiddeld.  
 
Ter indicatie: we hebben 
205 afspraken gemaakt 
met potentiele vrijwilligers 
op diverse locaties in het 
stadsdeel). 
 
33 potentiele vrijwilligers 
kregen extra begeleiding 

Overproductie: 5 
organisaties 
 
Overproductie: 213 
bemiddelingen 
 
Overproductie: 3 
groepsvoorlichtingen 
 
Overproductie: 8 
organisaties die advies 
kregen. 
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7 netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd door ons, 
of in samenwerking met 
andere organisaties. 
 
13 groepsvoorlichtingen 
 
28 organisaties kregen 
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. 

     

Format jaarrapportage jeugd 
De Regenboog Groep 
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* 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 48* 
begeleidingstrajecten 
gerealiseerd.  
 
 
*De overproductie is 
gefinancierd met budget 
vanuit de Centrale Stad.  
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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  

Matrix jeugd 1,2,3,4 Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 

Sport & spel activiteiten 
maakten 27% van het 
totaal uit.  
 
Activiteiten met thema 
natuur, milieu, 
moestuinen en koken 
12%. 
 
De aandacht voor 
gezonde leefstijl is in de 
dagelijkse 
spelbegeleiding en 
activiteiten geïntegreerd.  
 
Daarnaast waren er 
specifieke activiteiten op 
de speeltuinen. 
Bij de Spelinlopen liep 
een programma over 
gezonde leefstijl.  

 

2. Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 1: 
Spelbegeleiding en 
activiteiten op alle 
speeltuinen.  
 
 
 

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 
  

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

Basisactiviteit 2: 
Spelinlopen op 
verschillende locaties.  
 

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

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 

Aantal Spelinlopen: 280 
van 2 uur op 8 
verschillende locaties. Er 
kwamen in totaal 2173 
kinderen, een 
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gemiddelde van 8 per 
keer.  
 
Aantal vrijwilligers: 6 
vaste vrijwilligers waren 
een of meerdere keren 
per week actief. 

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

Basisactiviteit 1 en 
Basisactiviteit 2: 
De speeltuinleiders en 
pedagogisch 
medewerkers van de 
Spelinlopen hebben 
aandacht voor veiligheid 
en signalering HGKM. 

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

Bij de Spelinlopen en op 
de speeltuinen tenminste 
19 keer een zorg over 
een kind gedeeld met de 
OuderKindAdviseur of 
ouders zijn naar hen 
verwezen 
 
2X gemeld bij Veilig thuis 
en vervolgactie  
 
2X heeft SPIN crisis met 
verward persoon 
opgelost/doorgezet. 
 
Er is een aangescherpt 
protocol HGKM en een 
aandachtsfunctionaris 
actief 

Overproductie: bijdrage 
geleverd aan de 
Vertelcabines in kader 
van HGKM 
 
 

4. Meer jeugdigen ontwikkelen 
zich optimaal  

Basisactiviteit 1: 
Spelbegeleiding en 
activiteiten op de 8 
speeltuinen.  
 
Basisactiviteit 2: 
Spelinlopen 

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

Volgens matrix: ja 
Volgens 
beschikking: ja 
 
 
 

Aantal uren openstelling 
speeltuinen: 
13 gemiste dagdelen.  
 
Aantal (georganiseerde) 
activiteiten: 667 op 8 
speeltuinen en 29 i.k.v. 
evenementen  
 
Aantal bezoeken 
(kinderen): 82.759 en in 
groepsverband 103.810. 

Geen, afwijking (13). Dit 
is ruimschoots 
gecompenseerd door 
extra openingsuren 
(5.929 uur extra) en extra 
openstelling op 5 mei (3 
dagdelen). 
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Aantal bezoeken 
(volwassenen): 35.971.  
 
Vaste vrijwilligers voor 
speeltuinen: 16 en 
incidentele hulp ouders 
622 keer. 
 

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 veiligheidskeuring 
leverde één onveilige 
situatie op: verrotte palen 
van een toestel bij de 
Sterspelers 
(leveranciersprobleem, 
zie uitwerking).  
 
Overproductie: Extra 
zette SPIN in voor het 
bespeelbaar maken van 
drie speeltuinen voor 
kinderen met een 
beperking.  
  
Overproductie: Extra 
zette SPIN in voor 
ondersteuning van 
buurtbeheer van de 
Noorderling. 

Basisactiviteit 4: 
inzet voor de Positieve 
Pedagogische omgeving 

 Basisactiviteit 4 
(PPO) volgens twee 
beschikkingen 
(SBA-009886 en 
0125503).  
 

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: 4230 
 
Aantal uur Flying Dockerzz: 
1219 
 
Aantal Ideazz activiteiten 
uitgevoerd: 112 
 
Aantal Projectzz activiteiten 
uitgevoerd: 45 
 
Aantal evenementen: 25 
 
Aantal unieke deelnemers: 
1437 
 
Aantal nieuw bereikte 
deelnemers: 899 
Waarvan 231 9-14 jaar 
Waarvan 492 bereikte 
meiden  

Overproductie: 
DOCK is aangesloten 
bij Amsterdams 
Aanpak Gezond 
Gewicht (AAGG). 
Daarnaast begeleidt 
DOCK en werkt DOCK 
samen met de 
gezondheidsambassa
deurs die bij diverse 
evenementen worden 
ingezet (dit valt onder 
participatiewerk 
volwassenen maar 
jongeren vallen binnen 
de doelgroep).  
Op alle punten zijn de 
aantallen conform 
afspraken in de 
beschikking of 
overschreden.  

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, 
is ruim overschreden.  
 
Zie verder gezamenlijke 
uitwerking van de 
jeugdpartners over de PPO. 

Overproductie 
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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: 25 
 
Instroom MySchoolCoach: 7 

Vanuit extra 
incidentele middelen 
wordt ingezet op jonge 
mantelzorgers via 
MySchoolCoach en 
het 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:14 
Aantal jongeren actief als 
vrijwilliger: 102 

 

Overproductie: De 
afspraak om 100 
jongeren te activeren 
als vrijwilliger is 
overschreden.  



 

44 
 
 

 
* 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: 181 
Aantal ambulante rondes: 
1160 
 
 

Overproductie: de 
afspraak om 1100 
ambulante rondes te 
lopen is overschreden.  
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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: 1045  
 
 
 
  

 

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: 336  
 
Aantal deelnemers NSA: 2851 
 
Aantal Wijkclubs: 69 
Aantal deelnemers:571 
 
Aantal vakantieacitiviteiten: 11 
Deelnemers: 75 
Gedeelde vakantieactiviteiten inloop: 
1. Deelnemers : 250 
 

Overproductie: 1 
school meer, 67 
cursussen meer, 
151 deelnemers 
meer. 129 
deelnemers 
minder wijkclubs 
(is 
gecompenseerd) 
 
 
 
Geen productie-
afspraken 
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Totaal deelnemers NSA + Wijkclubs: 
3422 
 
Totaal aantal inschrijvingen NSA + 
Wijkclubs: 3975 Wachtlijst: 553 
kinderen overeenkomend met ca. 50 
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: 1245 kinderen 
Percentage Stadspas: 37 % van het 
totaal aantal deelnemers 
In ontwikkeling, oplevering in mei 
2019 
 
PauzeCaroussel bij IJPleinschool en 
Weidevogel 
 
Aantal Ster van Noord deelnemers: 
115 deelgenomen aan diverse 
Gezondheidsmarkten: aan het 
Noorderparkfestival met stand b, aan 
Zomer in Noord (3 weken); aan de 
Buitenspeeldag in de Banne: 200 
kinderen: deelgenomen aan Noord 
ontmoet Noord in de Kromhouthal 
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Onderzoek St. Alexander is afgerond. 
Eindresultaat in januari 2019 
beschikbaar gekomen.  
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 Bijzonderheden 

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: 3 
Aantal leerlingen Bredero 
MAVO 1ste jaars: 120, 
2de jaars: 120 
 
Aantal leerlingen 
Damstede: 120 
 
Aantal leerlingen 
Noorderlicht: 128 
 
Totaal aantal leerlingen: 
488 

Onderproductie: aantal 
scholen: 1 

* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2. 
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Gezamenlijke Inhoudelijke uitwerking jaarrapportage 
Participatie en Activering: Participatiewerk Amsterdam Noord 2018 
Sinds de start van Samen Noord eind 2017 heeft de samenwerking in participatiewerk zich snel 
ontwikkelt. Door de onderlinge afstemming en het delen van ervaringen tussen de medewerkers zien 
we dat gedeelde kennis leidt tot een hernieuwde manier van kijken naar het participatiewerk, zo is het 
brede participatie overleg een voorbeeld van deze deling van kennis. De agenda voor dit 
participatieoverleg wordt samengesteld door de medewerkers en bevat uiteenlopende actuele 
thema’s. Op heel praktisch niveau zoals “Wanneer vraag je een bewoner om een gesprek om zijn of 
haar VOG te bespreken?”, tot meer inhoudelijke uitwisseling over de stand van zaken rondom 
vernieuwingen uit het meerjarenplan.  
Waar mogelijk wordt op een uniforme manier gewerkt, maar we zien dat door de verschillen in de 
gebieden de benadering van maatwerk blijft. Bij de uitwerking per gebied kunt u meer lezen over de 
ontwikkelingen in drie gebieden. Ondanks dat iedere organisatie haar eigen kleur heeft, zorgt dit niet 
voor belemmeringen in de samenwerking. Ook zijn de onderlinge lijnen kort en worden de succesvolle 
en minder-succesvolle elementen in de aanpak gedeeld. De opdrachten die gezamenlijk worden 
uitgevoerd, zoals de begeleiding van de gezondheidsambassadeurs, Welzijn op recept en de Lief en 
leedstraten hebben als bijvangst dat er meer aangezet wordt tot projectmatig samenwerken. Een 
Noord-brede ontwikkeling waar het participatiewerk op is aangehaakt, is de 100% Noord app-groep, 
deze tool wordt goed gebruikt voor uitwisseling van praktische informatie tussen professionals in heel 
Noord. Daarnaast nemen de medewerkers op regelmatige basis deel aan prof-overleggen, Samen 
Doen, het Noord brede jeugdoverleg en incidentele relevante bijeenkomsten.  
 
Een terugkerend signaal vanuit het participatiewerk is dat de subsidie aanvragen <500 voor 
bewonersinitiatieven relatief veel (administratie) vraagt. Medewerkers geven aan dat wanneer deze 
aanvragen via een andere route zouden lopen, ze meer tijd hebben om te focussen op de inhoudelijke 
begeleiding en meer outreachend kunnen werken. Gebrek aan tijd is sowieso een terugkerend 
signaal, onder andere door extra opdrachten binnen het reguliere werk en omdat er veel 
uiteenlopende vragen bij de participatiemedewerkers komen. Om effectief te kunnen doorverwijzen 
naar passend aanbod, is het in veel gevallen dan toch nodig om even een gesprekje met een bewoner 
te doen. Doorverwijzingen lopen uiteraard erg uiteen en zijn afhankelijk van de vraag, voorbeelden zijn 
verwijzingen naar activiteiten in het Huis van de Wijk of de buurtkamers, sociaal raadslieden, 
maatschappelijk werk, VCA voor vrijwilligerswerk, spreekuur statushouders, Eva & Adam, taalaanbod 
en informeel aanbod in de wijk.  

Doorkijk naar 2019 

Aankomend jaar onderzoeken we de mogelijkheden om alle participatiemedewerkers te trainen in de 
ABCD-methode voor community building om hiermee een gedeelde grondslag te creëren. Verder blijft 
het brede participatie overleg maandelijks doorgaan en zal, net als in 2018, een overleg plaatsvinden 
tussen het participatiewerk en de beheerders en coördinatoren van de Huizen van de Wijk. Het Plan 
van Aanpak met betrekking tot het project Lief- en Leedstraat wordt gezamenlijk ontwikkeld en ook de 
klusfabriek van Dock kan een mooie samenwerking opleveren.  

Noord West 

We merken dat steeds meer bewoners bereikt worden met onze dienstverlening in de wijk. Het 
afgelopen jaar zien we opnieuw een toename van de bewonersinitiatieven die we hebben mogen 
faciliteren en daar zijn we trots op. Bewoners met goede ideeën voor hun buurtbewoners weten ons 
dus goed te vinden. Het aantal bewonersinitiatieven is te vinden in de verschillende tabellen van 
bladzijde 17 tot en met bladzijde 48. 
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Bij deze bewonersinitiatieven maken de initiatiefnemers graag gebruik van beschikbare ruimtes in de 
Huizen van de Wijk of de locaties van de buurtkamers. Dit maakt dat we met elkaar levendige centra 
in de wijken creëren, die buurtbewoners nieuwsgierig maken om binnen te lopen en kennis te maken 
met het aanbod aan activiteiten. Jong en oud deden mee, er waren diverse ontmoetingsgroepen en 
taalgroepen, er wordt bewogen, gedanst, geknutseld, gerepareerd én vaak samen gegeten. Kortom 
het activiteitenaanbod was in Noord West - mede door alle bewonersinitiatieven- opnieuw heel divers.  
 
Waar dat nodig en gewenst was, heeft het participatiewerk zich ingezet om bewoners over de streep 
te trekken en te begeleiden naar deze activiteiten, of door te verwijzen naar specifiek 
ondersteuningsaanbod van één van de partners. Wat wij mooi vinden om te zien is dat vrijwilligers 
zich niet alleen willen inzetten voor activiteiten in de centra, maar ook actief zijn in de aansturing van 
de buurtkamers. Zo wordt bijvoorbeeld in de Molenwijk de buurtkamer succesvol gerund door 
inwoners.  

In 2018 is geëxperimenteerd met een nieuw type aanbod, specifiek voor ouderen. Samen met 
vrijwilligers zijn we erin geslaagd om maandelijkse busreisjes te organiseren, waaraan veel ouderen 
hebben deelgenomen (30-50 deelnemers per keer). Een gepensioneerde buschauffeur heeft zich 
hiervoor als vrijwilliger ingezet. Een succesformule, die we volgend jaar doorzetten. 

Op verzoek van het stadsdeel hebben we ons in 2018 verder verdiept in de problemen die de oudere 
inwoners ervaren in de wijk Kadoelerbreek, met name rondom het thema eenzaamheid. In 2017 
hebben we ook een onderzoek rondom dit thema uitgevoerd. Dit onderzoek leverde niet alleen 
waardevolle informatie op met concrete verbeterpunten, maar het heeft ook gezorgd voor nieuwe 
contacten met buurtbewoners. Tijdens dit onderzoek werd samengewerkt met vrijwilligers van Doras. 
Wat uit het onderzoek in de Kadoelerbreek naar voren kwam is dat oudere bewoners zich minder 
veilig voelen in de wijk en dat dit een belemmering kan zijn om deel te nemen aan activiteiten. Ook 
wordt soms aangegeven dat het wijkcentrum of buurthuis te ver weg is en daarmee lastig te bereiken. 
Daarom is en blijft de toegankelijkheid van de voorzieningen een belangrijk aandachtspunt voor 
ouderen. In de wijk hebben we hiervoor o.a. de Bannehopper, een bus voor én door inwoners. 

In het algemeen zien we dat gelukkig veel Noorderlingen mee kunnen en willen doen aan de 
activiteiten in de wijk, ondanks de belemmeringen die ze soms hebben. Maar wat wij ook zien, is dat 
er ook een kleine groep inwoners is, waarvoor dit niet haalbaar is en die eigenlijk te kwetsbaar is om 
nog zelfstandig thuis te wonen. Dit soort voorbeelden zijn wij tegengekomen bij de gesprekken die we 
bieden vanuit Welzijn Op Recept. Daarom is het cruciaal om goed met elkaar invulling te geven aan 
onze signaleringsfunctie en ook tijdig de hulp in te schakelen als er een zwaardere vorm van 
ondersteuning nodig is. 

Oud Noord  

Het aantal begeleidde initiatieven in 2018 is relatief hoog geweest. Het aantal bewonersinitiatieven is 
te vinden in de verschillende tabellen van bladzijde 17 tot en met bladzijde 48. De initiatieven variëren 
erg in de mate van zelf organiserend vermogen en kenmerken zich vooral door aanvragen gericht op 
de openbare ruimte, buurtfeesten en andere activiteiten. Oud Noord heeft naast hele kwetsbare 
gebieden ook gebieden die volop in ontwikkeling zijn, waar aan de weg wordt getimmerd door 
maatschappelijk betrokken ondernemers, zoals het Skatecafé in het Hamerkwartier, het Tolhuistuin 
aan de IJ-oever en Winclove Probiotics. Deze ondernemers zoeken daarin de samenwerking met 
bewoners en organisaties in de wijk. Samen met deze ondernemers is in 2018 onder andere ‘Praat je 
fit’ georganiseerd, een activiteit gericht op taalontwikkeling (conversatie) tijdens het wandelen 
(bewegen).  

Er is een goed bereik in de verschillende gebieden in Oud Noord, de extra inzet van het 
participatiewerk is gericht op Buiksloot Nieuwendam met als doel het stimuleren van verbindingen 
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tussen bewoners en daarmee de onderlinge betrokkenheid en samenredzaamheid verhogen. De inzet 
van extra participatiewerk loopt tot en met 30 april 2019.  

De samenwerking met de buurtkamers verliep erg goed. De vrijwilligers en bestuurders weten ons te 
vinden en er wordt veel aan netwerken gedaan bij bijeenkomsten, en door berichten over de 
buurtkamers op Facebook en dergelijken. In relatie met de woningbouwvereniging is het soms nog wel 
zoeken naar de verantwoordelijkheid met betrekking tot de wensen en verwachte ontwikkelingen in 
een buurtkamer. 

Een ontwikkeling die voor nogal wat stof heeft doen opwaaien in Oud Noord is het aangepaste 
parkeerbeleid. Hierdoor moesten bewoners ineens gaan betalen bij een bezoek aan bijvoorbeeld de 
Meeuw, dit leidde tot veel klachten, vooral vanuit bewoners die slecht ter been zijn. Ook is opgemerkt 
dat bewoners niet altijd zelf in staat zijn een activiteit te organiseren waar vraag naar is en verschijnt 
er soms aanbod uit een onverwachte hoek (ondernemer) dat niet direct te koppelen is aan 
buurtbewoners, maar wel een meerwaarde heeft voor de wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn: 
Samen is Leuker, Wandelvoetbal, Gezondheidsambassadeurs, Toppers in Noord, Zwemgroep 
Floradorp, Psych Café en Bankje van der Pek met RBG, Bakkie in de Wijk en Mantelzorgclub.  

In de week van de Eenzaamheid waren er een extra activiteiten georganiseerd. Ook de openstelling 
tijdens de kerstdagen is samen met bewoners uitgevoerd. Door aan te sluiten en activiteiten te 
organiseren ‘vang’ je veel vragen en wensen van bewoners, deze vragen en wensen kunnen we 
vervolgens oppakken wat een mooie meerwaarde is!  

Noord Oost 

We zien een stijgende lijn in het aantal begeleidde bewonersinitiatieven ten opzichte van het einde 
van 2017. Het aantal bewonersinitiatieven is te vinden in de verschillende tabellen van bladzijde 17 tot 
en met bladzijde 48. De bewoners zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die het 
participatiewerk biedt in de begeleiding en er wordt kritisch gekeken naar wat bewoners willen 
organiseren voor hun wijk. Zo komt het voor dat we bewoners “positief demotiveren” wanneer ze een 
activiteit willen opzetten die niet past binnen de visie van toegankelijkheid of wanneer de activiteit nog 
niet goed uitgedacht is. We bieden in zo’n geval wel altijd perspectief en geven feedback om een 
verbeterde aanvraag in te dienen. Alle aanvragen worden in een wekelijkse bijeenkomst met het hele 
participatieteam doorgenomen om te zorgen dat de beoordeling zo objectief mogelijk gebeurt en 
vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt.  

De participatiemedewerkers hebben in 2018 zowel outreachend gewerkt, in de wijk, de buurtkamers 
en vanaf de uitvalsbasis Huis van de Wijk Waterlandplein. Omdat de programmering van het Huis 
dynamisch en aantrekkelijk is, komen hier veel bewoners op af die zelf ook interesse hebben om wat 
op te zetten. We merken, mede hierdoor, een duidelijk olievlek effect in het bereik. Toch is het bereik 
onder de “nieuwe bewoners” nog niet zo groot, zij lopen minder makkelijk een Huis van de Wijk binnen 
en spenderen veel tijd buiten de wijk. De meeste aanvragen voor bewonersinitiatieven richten zich ook 
op het Huis van de Wijk met als thema’s veelal ontmoeting en bewegen. Daarnaast zien we een 
toename in het aantal initiatieven gericht op groen zoals; grotere vraag naar moestuinplekken, initiatief 
om groenafval om te zetten in compost en aanleg van meer groen in de buurt. De beheergroepen van 
de vier moestuinen organiseerden met hun leden aan het begin en eind van het seizoen gezamenlijke 
ontmoetingsmomenten. In de Waterlandplein buurt stopt per 2019 het project Noord Netjes. Vragen 
voor onder andere geveltuintjes en aanleg van bloembakken zijn juist toegenomen en met regelmaat 
komen bewoners langs met klachten rondom vervuiling en zwerfvuil. Ook is een toename gezien in 
het willen werken aan een gezonde leefstijl. De twee sportgroepen voor vrouwen in het Huis van de 
Wijk kunnen rekenen op voldoende belangstelling. Het is niet meer alleen een ontspanningsactiviteit, 
vrouwen willen de conditie en gezondheid verbeteren. Daarnaast organiseerden bewoners in een 
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drietal buurten spelmiddagen voor kinderen en buurtfeesten (Den Helderstraat e.o., Den Burgstraat 
e.o., Naardermeerstraat e.o.).  

Naast jaarlijks terugkerende initiatieven deden in 2018 een aantal buurten voor het eerst mee met 
aanvragen naar extra inzet vanuit het participatiewerk, onder andere de Rode Kruisbuurt en 
Modestraten. Er is in Plan van Gool met een koffie- en theekar de wijk ingegaan om het bereik te 
verhogen, dit leverde leuke gesprekken op. Een aantal buurten zal ook in 2019 extra aandacht nodig 
hebben, omdat hier ondanks een lichte groei, de aanvragen achterblijven, zoals in de buurten 
Loenermark, het gebied achter de JC Scheurleerweg en de Rode Kruisbuurt. Vanuit het 
participatiewerk is de wens om meer aandacht in deze gebieden te steken, maar het vraagt een 
behoorlijke tijdsinvestering waardoor initiatieven die zichzelf melden al snel voorgaan.  

Om te zorgen dat voor de kwetsbare doelgroep een toegankelijk aanbod was in Noord Oost zijn een 
aantal activiteiten, ondanks dat er geen verantwoordelijke bewoner bij betrokken was, wel 
georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor de organisatie lag in deze gevallen bij het 
participatiewerk dat ondersteund werd door betrokken vrijwilligers (onder andere de kok). Een 
voorbeeld hiervan is soep op zondag, een samenwerking tussen Prisma, Philadelphia, Dock beheer 
en Civic participatie. Deze maandelijkse activiteit is open voor iedereen, met speciale aandacht voor 
de LVB doelgroep, het aantal bezoekers is gemiddeld 25-30 per keer. Verder is in samenwerking met 
Eva & Adam taalaanbod georganiseerd en organiseert een participatiemedewerker het Tablet café. 
Alle docenten zijn vrijwilliger maar geen van allen wil tot dusver de gehele verantwoordelijkheid voor 
de activiteit overnemen. Met name het aantal bewoners dat de Nederlandse taal beter wil spreken 
zagen we toenemen, vooral het WPI verwijst actief door naar deze lessen.  

De participatiemedewerkers hebben een ondersteunende en faciliterende rol bij de buurtkamers, zij 
helpen bij het bedenken van plannen, de informatievoorziening richting de buurt, het toe leiden van 
bewoners naar activiteiten, het signaleren van vraag en aanbod en adviseren van het bestuur. Per 
buurtkamer verschilt de mate van begeleiding door verschillen in samenstelling van de wijk, tijd die de 
bewoners willen besteden aan de buurtkamer, hoe het beheer is geregeld, hoe het bestuur is en 
welke groepen zich huisvesten onder het dak van de buurtkamer. De inzet van de 
participatiemedewerker is dan ook continu balanceren tussen alle verschillende belangen en 
voorzichtig bijsturen naar de meest ideale situatie.  
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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 meneer kwam thuis te zitten na ontslag. Hij werkt als vrijwilliger in de Evenaar en voelde zich vrij 
eenzaam en gestrest door financiële problemen. De coördinator wees hem op de Samen is Leuker-
activiteit in een ander Huis van de Wijk. Maandelijks gaat hij hierheen en hij heeft het idee geopperd 
om samen met de coördinator deze activiteit ook te gaan organiseren in de Evenaar. Hij heeft 
daarnaast een (anti)stress-cursus gevolgd van Doras en heeft samen met de Sociaal Raadspersoon 
meer grip gekregen op zijn financiën en administratie.  
 
Een vrijwilliger bij De Meeuw is vaak gespannen en maakt zich druk over van alles in het Huis van de 
Wijk. Zij wordt gewezen op de yoga sessies die op maandag- en woensdagmiddag worden 
aangeboden. Dit is voor haar een laagdrempelige manier om tot rust te komen.  
 
In het Huis van de Wijk Waterlandplein startte een dame als barvrijwilliger. Door haar vrijwilligerswerk 
als barmedewerker kwam zij in contact met de participatie medewerkers. Deze hebben haar 
vervolgens ondersteund bij het opzetten van een buurtinitiatief. Wij ontdekten dat ze graag meer zou 
willen dan alleen achter de bar staan en graag weer aan de slag wilde gaan op sportgebied. In haar 
land van herkomst is zij hoogopgeleid in de sport en op lesgeefgebied. Deze kracht is zij gaan inzetten 
en is een activiteit Sporten voor Vrouwen gestart. Dit werd uiteindelijk zo succesvol dat de 
gymnastiekvereniging KDO deze activiteit heeft omarmd en nu heeft opgenomen in hun reguliere 
aanbod, met de dame in kwestie natuurlijk als sportdocent.  

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 

Een bezoekster is statushoudster van Syrische afkomst. Ze kwam binnen via haar klantmanager van 
het WPI. Ze werkt nu tweemaal per week als gastvrouw in de Evenaar, heeft een netwerk opgebouwd 
met andere vrijwilligers, zit op zwemles door een tip van een bezoeker van de Evenaar en heeft 
deelgenomen aan de Heldin-training van het Rode Kruis. In deze training kwamen privéproblemen 
naar boven en door samenwerking met maatschappelijk werk kon er hulp geboden worden. 
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Kwetsbare deelnemers vinden door een maatje aansluiting in de wijk en voelen zich 
minder geïsoleerd 

Een buurtbewoonster sprak voor de eerste ontmoeting met haar Prisma-maatje af bij de Evenaar. De 
contactpersoon van Prisma had vooraf de coördinator van De Evenaar geïnformeerd en hierdoor kon 
er een warme ontvangst plaatsvinden. De vervolgontmoetingen vonden ook plaats in de Evenaar.  
Mevrouw is vervolgens een vaste bezoeker geworden van het Buurtrestaurant op maandag en ook 
van de maandelijkse Bingo. Mevrouw is nu nog bijna fulltime werkzaam in een reguliere baan, maar 
vindt het fijn te weten dat er bij de Evenaar veel te doen is, voor de periode na haar pensioen.  

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  

De sfeer in het Huis van de Wijk is knus en gemoedelijk. Elke bezoeker wordt gezien en krijgt 
antwoord op de hulpvraag of wordt doorverwezen. Mevrouw X, een dame zonder postadres, komt 
binnen voor het Doras Inloopspreekuur. Ze heeft een bezoek al heel lang uitgesteld, maar komt op het 
verkeerde tijdstip. Zij wordt toch te woord gestaan en in contact gebracht met een Doras 
ouderenwerker die aanwezig is. Mevrouw X. voelt zich gezien en gehoord. In het traject dat volgt 
wordt ze geholpen door een ouderenwerker, door de Sociaal Raadsman en gekoppeld aan een 
stagiair van het WijkLeerbedrijf. Alles vindt plaats in de Evenaar.  
 
Er is een vertrouwensband met vrijwilligers die al langer betrokken zijn bij een Huis van de Wijk. Zodra 
een vrijwilliger ergens in vast loopt, kan deze warm overgedragen worden aan de juiste 
hulpverlenende organisatie. Het afgelopen jaar zijn op deze manier meerdere vrijwilligers 
ondersteund, het is de laagdrempelige doorverwijsfunctie die wij hebben als Huis van de Wijk. 
Buurtbewoners die binnen komen voor een praatje worden ook doorverwezen naar de juiste 
organisatie. De hulpvraag is niet altijd duidelijk, maar wordt helder in het eerste contact dat plaatsvindt 
in het Huis.  

Kwetsbare deelnemers voelen zich door ontmoetingsactiviteiten minder eenzaam en 
er vindt integratie in de buurt plaats 

Begin 2018 was een vrijwilliger begonnen met koken voor de lunch op woensdag. De vrijwilliger is 
door ziekte uitgevallen. Om de lunch door te laten gaan is contact gezocht met de lokale slager voor 
een warme maaltijd. Elke woensdag eet een groep van ongeveer van 15 mensen samen, een mix van 
professionals en buurtbewoners. De ouderenwerker heeft een van haar cliënten uitgenodigd om mee 
te lunchen en hij komt nu iedere week in zijn scootmobiel naar de Evenaar om te lunchen, ook als de 
ouderenwerker er niet is. In de weekenden is het vaak druk bij De Meeuw: op zondag is er Bingo 
georganiseerd door en voor buurtbewoners, de Florakokjes zijn aanwezig, er wordt Tunesische taal- 
en cultuurles gegeven, en Doras organiseert ‘Samen is Leuker’, hier kunnen buurtbewoners elkaar 
ontmoeten om vervolgens samen leuke dingen te gaan doen. Deze verschillende groepen en 
buurtbewoners ontmoeten elkaar bij De Meeuw.  
 

Deelnemers voelen zich door de sportactiviteiten gezonder, zijn zich bewust van een 
gezonde leefstijl, ontmoeten elkaar en zijn minder eenzaam  

In alle Huizen van de Wijk is er veel beweegaanbod voor jong en oud. ‘Gezond Kopen, Gezond 
Koken’ is het afgelopen jaar in meerdere Huizen aangeboden. Dit is een cursus van vijf dagen waarbij 
deelnemers leren gezond en goedkoop eten te kopen en te koken. Er zijn gezondheidsambassadeurs 
opgeleid. Deze worden benaderd om mee te denken/te helpen als er een activiteit wordt 
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georganiseerd. Op 28 oktober 2018 heeft de Gemeente Amsterdam ‘Samen Actief’ georganiseerd om 
bewoners in de buurt van de Evenaar de mogelijkheden op het gebied van bewegen en gezonde 
voeding te laten zien. De Evenaar organiseert in samenwerking met Wijsneus een reeks 
kookworkshops ‘Koken met papa en mama’. Bij De Meeuw worden diverse sportactiviteiten 
georganiseerd voor diverse doelgroepen. MBVO is er al heel lang met dans voor ouderen. De 
Regenboog Groep biedt fitness, kickboksen en ook yoga aan.  

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 
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 

Een vrijwilliger die altijd in de Evenaar komt, had subsidie aangevraagd voor een buurtfeest op het 
Plejadenplein op zondag 30 september 2018. De Evenaar is echter gesloten op zondag. PPM’ers en 
de coördinator hebben contact gelegd met het Middelpunt om de catering van de feestelijkheden daar 
onder te brengen. Dit betekent een stap voorwaarts in de toenadering, want de samenwerking tussen 
vrijwilligers van de Evenaar en Middelpunt liep niet altijd heel soepel. PPM’ers en coördinator blijven 
streven naar meer samenwerken, in plaats van naast elkaar werken.  
 
Afgelopen jaar heeft een kunstenares bij De Meeuw geëxposeerd tijdens de Open Atelier Route 
Noord (OAN). De locatie waar zij zou exposeren werd namelijk op het laatste moment teruggetrokken. 
Er kwamen door deze expositie veel nieuwe mensen over de vloer bij De Meeuw. Deze kunstenares 
was zo enthousiast dat zij nu samen met een bevriende architect met ons meekijkt bij het verbeteren 
van de inrichting van het huis en vooral ook de akoestiek in het Koffielokaal. Het Huis van de Wijk 
Waterlandplein heeft eind december 2018 meegedaan met de landelijke actie Serious Request. Zij 
zijn benaderd door 3FM en hebben in een heel korte tijd heel veel buurtbewoners gemobiliseerd om 
allerlei activiteiten te organiseren en daarmee veel geld in te zamelen.  
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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. 
 
Op verschillende momenten wordt de kwaliteit van dienstverlening en toegankelijkheid getoetst. In 
2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij mystery guests uit een kwetsbare doelgroep langs 
kwamen bij de Huizen van de Wijk en hun ervaringen noteerden. Het beeld wat door hen werd 
geschetst was overwegend positief: ze voelden zich vaak welkom en werden goed geïnformeerd over 
mogelijkheden binnen de huizen van de wijk. Enkele mystery guests noteerden verbeterpunten, 
bijvoorbeeld wat betreft sfeer of wanneer iemand niet goed werd aangesproken. Deze zijn direct 
meegenomen in trainingen en zo gebruikt om de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.  
 
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 2018  
 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 ww uitkering  
Gemiddeld per week    

    

De Banne 26   
De Evenaar 6   
De Meeuw 32   
Waterlandplein 24   

Tabel 4: Registratie uren per Huis van 
de Wijk   
(Gemiddeld over 2018)    
  Gemiddeld  
  Aantal uren per % bezetting 
  Week  
Banne Beheerder 32 9% 

 Coördinator 32 9% 
 Vrijwilliger 43 12% 
 Stage 80 23% 
 Activiteit 44 13% 
 WWB Vrijwilliger 120 34% 
    
Evenaar Beheerder 32 19% 

 Coördinator 32 19% 
 Vrijwilliger 59 35% 
 Stage 0 0% 
 Activiteit 26 15% 
 WWB Vrijwilliger 21 12% 
    
Meeuw Beheerder 32 14% 

 Coördinator 32 14% 
 Vrijwilliger 8 3% 
 Stage 0 0% 
 Activiteit 17 7% 
 WWB Vrijwilliger 143 61% 
    
Waterlandplein Beheerder 36 16% 

 Coördinator 32 14% 
 Vrijwilliger 33 15% 
 Stage 8 4% 
 Activiteit 16 7% 
 WWB Vrijwilliger 99 44% 

 
 

Tabel 3: Aantal stageplekken voor mbo-studenten   
Gemiddeld per week   

     

De Banne 20    
     

De Evenaar 0    
     

De Meeuw 0    
     

Waterlandplein 2    
     

Tabel 5: Aantal reserveringen per Huis van de Wijk, per soort 
reservering  
   

   Aantal %    Reserveringen     
    

De Banne Algemeen tarief 382 16% 
 Intern tarief 1011 41% 
 Maatschappelijk tarief 489 20% 
 Buurtinitiatief tarief 574 23% 
     
De Evenaar Algemeen tarief 21 1% 

 Intern tarief 191 6% 
 Maatschappelijk tarief 1049 32% 
 Buurtinitiatief tarief 2026 62% 
     
De Meeuw Algemeen tarief 321 7% 

 Intern tarief 634 14% 
 Maatschappelijk tarief 2311 52% 
 Buurtinitiatief tarief 1176 26% 
     
Waterlandplein Algemeen tarief 133 4% 

 Intern tarief 147 4% 
 Maatschappelijk tarief 1330 40% 
 Buurtinitiatief tarief 1679 51% 
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Tabel 6: Analyse registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord 

Januari t/m december 2018 
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 18 10 15 0 0 0 43 
 Stage 24 0 16 8 32 0 0 80 
 Activiteit 10 0 0 0 15 8 11 44 
 WWB vrijwilliger 17 22 27 18 15 14 7 120 
 Totale bezetting 59 56 69 57 70 22 18 351 
          
 Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Gemiddeld 
 (Per week)          

 Beheerder DOCK en Coördinator 14% 29% 23% 28% 11% 0% 0% 18% 
 Vrijwilliger 0% 32% 14% 26% 0% 0% 0% 12% 
 Stage 41% 0% 23% 14% 46% 0% 0% 23% 
 Activiteit 17% 0% 0% 0% 21% 36% 61% 13% 
 WWB vrijwilliger 29% 39% 39% 32% 21% 64% 39% 34% 

          
 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 9 7 12 10 17 4 0 59 
 Stage 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Activiteit 8 2 2 2 2 10 0 26 
 WWB vrijwilliger 9 5 4 3 0 0 0 21 
 Totale bezetting 42 22 34 31 27 14 0 170 
          
 Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Gemiddeld 
 (Per week)          

 Beheerder DOCK en Coördinator 38% 36% 47% 52% 30% 0%  38% 

          
 Vrijwilliger 21% 32% 35% 32% 63% 29%  35% 
 Stage 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
 Activiteit 19% 9% 6% 6% 7% 71%  15% 
 WWB vrijwilliger 21% 23% 12% 10% 0% 0%  12% 

          
 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 4 0 4 0 0 0 8 
 Stage 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Activiteit 0 0 0 0 0 9 8 17 
 WWB vrijwilliger 26,5 25,5 33,5 22,5 14,5 10 10 142,5 
 Totale bezetting 34,5 45,5 49,5 42,5 22,5 19 18 231,5 
          
 Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Gemiddeld 
 (Per week)          

 Beheerder DOCK en Coördinator 23% 35% 32% 38% 36% 0% 0% 28% 

          
 Vrijwilliger 0% 9% 0% 9% 0% 0% 0% 3% 
 Stage 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 Activiteit 0% 0% 0% 0% 0% 47% 44% 7% 
 WWB vrijwilliger 77% 56% 68% 53% 64% 53% 56% 62% 

          
 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 8 8 10 7 0 33 
 Stage 4 0 4 0 0 0 0 8 
 Activiteit 0 8 0 4 0 0 4 16 
 WWB vrijwilliger 27 16 17 22 17 0 0 99 
 Totale bezetting 48 32 46 51 36 7 4 224 
          
 
Verhouding bezetting Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Gemiddeld 
 (Per week)          

 Beheerder DOCK en Coördinator 35% 25% 37% 33% 25% 0% 0% 30% 

          
 Vrijwilliger 0% 0% 17% 16% 28% 100% 0% 15% 
 Stage 8% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 4% 
 Activiteit 0% 25% 0% 8% 0% 0% 100% 7% 
 WWB vrijwilliger 56% 50% 37% 43% 47% 0% 0% 44% 
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Tabel 7: Registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord  
Gemiddelde over januari t/m december 2018 
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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). Daarnaast was er in 2018 extra budget beschikbaar om de inzet 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: inzet voor de preventieve activiteiten, talentontwikkeling. 

PPO-coördinatie en gebied overstijgende activiteiten. 

Er is in ieder gebied een team van PPO-coördinatoren actief. Ieder team maakte plannen voor 
de activiteiten in de buurten (thema 1) en voor activiteiten waarmee de inzet van ouders 
vergroot werd en/of de opvoedkracht versterkt (thema 2). Bij de ontwikkeling van activiteiten is 
samengewerkt met partners in de buurt, netwerkfunctionarissen en kinderen en jongeren zelf.  

• Om de samenwerking, het wederzijds begrip, de inhoud en de aanpak van de PPO 
onderling te delen en te implementeren, waren er bijeenkomsten waar alle PPO-
coördinatoren aan deelnamen. 

• Speciale aandacht is er geweest voor teamvorming, voor het kweken van meer 
wederzijds begrip en het verminderen van vooroordelen. Dit vond plaats met behulp 
van de drijfveren methode. 

• Gezamenlijk voerden we een onderzoek uit naar de ervaringen van kinderen, jongeren 
en ouders met onze activiteiten. Samen (op)groeien In Noord. Onze medewerkers 
ontvingen begeleiding en training van Stichting Alexander voor de uitvoering van dit 
onderzoek.  

• De website Sterrenmakers is opnieuw opgebouwd, gebruiksvriendelijker én toegankelijk 
gemaakt voor andere aanbieders. Er is een nieuw logo voor Sterrenmakers ontwikkeld 
en voor Sport c.q. Noord beweegt.  

• De activiteiten bus is klaar voor gebruik in de wijken.  
 

Activiteiten in ieder gebied  

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:  

• Banne Mooimakers. 
• Kinderrraden in Tuindorp Oostzaan en de Banne.  
• Beautyclub  
• Straatspeeldag. 
• Bouwspeelplaatsen op de Zeeslag en Diereneiland versterkt met extra inzet van 

begeleiding en met junior jongerenwerkers via Dock. 
• Sportactiviteit voor jeugd Molenwijk georganiseerd door junior jongerenwerkers via 

Dock.  



 

61 
 
 

• Pannen in de Banne  
• Vernieuwde inzet voor de Vrolijke fietsclub.  
• Meespeelcircus i.h.k.v 50 jaar MLK. Inzet: ook om met ouders en kinderen in gesprek te 

gaan over opgroeien in de Molenwijk. Winterfeest c.q. Vriendendag in TOZ 
(georganiseerd door de Kinderraad) 

• Sportactiviteiten voor statushouders 
 

Het team in Oud Noord bestaat uit medewerkers van Dock en Wijsneus. Door 
personeelswisselingen bij beide organisaties, kwam het activiteitenplan wat later tot stand. 
Inmiddels is de samenwerking op gang gekomen, ook met andere partners en netwerken in het 
gebied. 
 
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.  

• 12 Junior jongerenwerkers opgeleid, ondersteuning in de wijk en bij netwerkpartners.  
• Kinderraad Vogelbuurt opgezet (voortvloeiend van de Kids in de Valk)  
• Schaken op speeltuin de Speelvogel  
• Kinderraad Volewijck hield zich bezig met project Wij zijn allemaal een koffieboon. Dit 

was een eigen idee van de kinderen. Uitgangspunt was dat we als mensen ondanks al 
onze verschillen in afkomst, kleur, cultuur, toch een geheel vormen en fundamenteel 
gelijkwaardig zijn. Na de zomervakantie is de werving voor een nieuwe kinderraad 
Volewijck van start gegaan omdat de kernleden naar de middelbare school zijn gegaan. 
De nieuwe kinderraad is begin 2019 bijeen gekomen. 

• Project Kleankids  
 

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) 
• Buurtmakers Waterlandplein/speeltuin de Sterspelers. De kinderen hebben zich vooral 

ingezet voor verbetering van de sfeer in de buurt. Zoals zelfontworpen vlaggen op het 
Waterlandplein ter versterking van het fietsverbod op het plein. Vrolijke banners rondom 
de bouwhekken. Versierde prullenbakken tegen het zwerfvuilprobleem 

• Start Wijkraad Kleine Wereld. Kinderen organiseerden een picknick, een prikactie en 
een buurtfeest. 

• Voorbereiding theater voor en door kinderen uit de Kleine Wereld (aanvraag 
Noordmakers, gestart). Realisatie in 2019. 

• Opknappen van de jeugdruimte in het Breedhuis met kinderen. Eigen Haard en Ymere 
hebben mee betaald en meegewerkt aan dit project  

• Timmerworkshops bij het Breedhuis waarbij meubels gemaakt werden van pallets. 
• Organisatie en uitvoering van Iftar met kinderen en jongeren 
• Kickboksen en health project voor meiden.  
• Mediawijsheid, online pesten. Start mediaonderzoek op scholen onder leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Buurtkrant maken met journalist/buurtbewoner 
• Ter bevordering van laagdrempelige activiteiten in de Parel zijn er materialen 

aangeschaft voor deze buurtkamer en zijn buurtbewoners geactiveerd voor begeleiding. 
• Start van de bouwspeelplaats op speeltuin Nieuwendam i.s.m. zakgeldjongeren. 



 

62 
 
 

• Project met Korthagehuis waarbij jongeren activiteiten ondernamen met ouderen 
(DOCK) 

 

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:  
• Opvoeddebatten voor vaders in de Moskee (Noordwest) met medewerking van Trias 

Pedagogica.  
• Structurele sportactiviteit voor en door vaders in de Molenwijk (voortvloeiend uit 

opvoeddebat).  
• Ook in Noordoost is ingezet om samen met Trias Pedagogica (en de buurtkamers) 

opvoeddebatten te organiseren. Er waren te weinig aanmeldingen, er is een nieuw 
wervingsplan gemaakt dat in 2019 wordt uitgevoerd.  

• Bij de Spelinlopen (SPIN) is ingezet op het thema Gezonde Leefstijl, de extra kosten 
voor inhuur van deskundigen zijn gefinancierd uit de PPO. 

• Er is werk verzet om in 2019 een Spelinloop voor statushouders met een Syrische 
achtergrond te realiseren i.s.m. Warm Welkom. Voorbereidingskosten, zoals aanschaf 
van materiaal is uit PPO-budget betaald. 

• Inzet van jongeren als junior jongerenwerker in de wijk en bij netwerkpartners. In 2018 
zijn er circa 18 actief. 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, de Burendag in Noordoost, sportactiviteit voor en door vaders in 
Noordwest en de Supermama’s in Oud Noord.  

• In de Banne is op vier scholen het Superheldenproject van start gegaan. Om de 
ouderbetrokkenheid voor dit project op die scholen te bevorderen heeft Wijsneus 
samen met de Muziekschool Noord een vorm gevonden om ouders met een muzikale 
passie te werven als muzikale begeleiders van hun eigen kinderen. 

• SPIN begeleidde en ondersteunde buurtbewoners bij het herstel van speelplaats de 
Noorderling in het Blauwe Zand. Ook hielp ze bij het werven van meer bewoners om 
deze herstelwerkzaamheden te doen. De financiering van deze inzet kwam gedeeltelijk 
uit de PPO-middelen die Wijsneus beheerde. 

• Door het PPO team Noordoost is bij de buurt geïnventariseerd of ouders en kinderen 
belangstelling hebben voor het bespreekbaar maken van opvoedthema’s middels een 
theatervoorstelling. Die belangstelling in de Waterlandpleinbuurt was groot. De eerste 
voorstelling zou plaatsvinden op 27 december 2018: de voorstelling Ronja van Stichting 
Nieuwe Helden. Door ziekte van de hoofdrolspeler is die op het laatste moment 
verplaatst naar 2019. 

• Onderzoek Media-wijsheid: in 2018 zijn we een onderzoek gestart naar mediawijsheid 
bij ouders, kinderen en het beleid op de scholen in Noord. Deel van de kosten van dit 
onderzoek is geplaatst bij het activiteitenbudget Noordoost en een ander deel onder het 
budget Ouder-Kind activiteiten. In 2019 wordt de resultaten van dit onderzoek verwacht. 
 

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

De Pilot Intensief Jongerenwerk in Noordwest is uitgevoerd. Jongerenwerkers hebben 
aansluiting gevonden bij diverse zorgoverleggen omtrent verschillende gezinnen. De ervaring is 
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dat de aanwezigheid van jongerenwerkers bij deze overleggen als zeer nuttig en prettig wordt 
ervaren door het gezin. Inmiddels heeft het jongerenwerk een plek gevonden binnen het 
netwerk van de zorgpartners maar deze samenwerking vergt tijd en aandacht. De reden om 
actief in te zetten op het snijvlak van zorg en welzijn is om het opschalen naar meer 
specialistische hulp te voorkomen. De inzet van specialistische hulp brengt jaarlijks steeds 
hogere zorgkosten met zich mee. Wanneer het jongerenwerk in het voorportaal samen met 
jongeren ouders en OoderKindAdviseurs de handen ineen kunnen slaan, betekent dat inzet 
naar duurdere specialistische hulp niet of minimaal nodig is. Ouders voelen zich ook gesterkt. In 
2018 zijn de ervaringen zeer positief en deze manier van werken zal in 2019 worden 
voortgezet.  
 
Er wordt verder 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. Deze jongeren worden namelijk vaak in de grootschalige groepsaanpakken 
benoemd. Ook op deze manier zetten we door goede samenwerking in op preventie met als 
doel escalatie 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. Ouderen zijn extra kwetsbaar als 
hun netwerk beperkt of op afstand is en zij de financiële mogelijkheden niet hebben voor 
professionele ondersteuning. Bijvoorbeeld de boodschap-, klus-, vervoer- en tuin vrijwilligers 
ontlasten bewoners van dagelijkse praktische belemmeringen. Vrijwilligster bij Noord voor 
Elkaar 

 ‘Een mantelzorger voor een meneer van 91 belde of er alstublieft iemand 

met hem mee kon met het AOV naar een afspraak in het ziekenhuis. Zij 

woont zelf in Groningen en was al vaak mee geweest maar het werd haar 

even te veel nu. Ik ga graag mee want daar help je zowel de mantelzorger 

als de oude meneer mee.’ 

De telefooncirkels: toename kwetsbaarheid bij de deelnemers, o.a. door hoge leeftijd en 
complexe situatie. Vraagt extra aandacht begeleider. De maaltijd vrijwilligers zorgen door hun 
enthousiaste inzet dat de klanten niet hoeven te koken maar wel goed en gezond eten. 
 
Ouderen worden gemiddeld ouder en blijven lang(er) zelfstandig wonen. Met het project 
SeniorenInfo streven we ernaar dat de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op orde blijft. 
Preventie (zoals signalering eenzaamheid) en een outreachend aanbod (hulpvragen actief en 
vroegtijdig ophalen) zijn daarom belangrijk maar ook aandacht voor welzijnsactiviteiten, maakt 
onderdeel uit van de huisbezoeken (activering) door vrijwilligers. Een deel van de ouderen wil 
geen huisbezoek omdat ze nog zelfstandig genoeg zijn of er is al hulp. 
Het grootste deel stelt echter het huisbezoek op prijs en bedanken de seniorenconsulent 
uitbundig. De weg weten naar Doras is een geruststelling. 
Werkproces wordt op basis van onderzoek én pilot in 2018 aangepast in 2019.  
 
Wijk Service Punten: er staan o.a. in huizen van de Wijk de Meeuw en de Evenaar een KOPPL 
paal wat vraag en aanbod voor bewoners inzichtelijk maakt.  

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.  
Meerdere vrouwen van de Gewichtige Dames hebben door de groep nu een netwerk waardoor 
ze ondersteuning voelen in hun dagelijks leven.  
Begeleider:  

‘Uit de groep worden blijvende contacten gesmeed tussen dames die 

zonder de Gewichtige Dames nooit met elkaar in contact waren gekomen. 

De dames worden ervaringsdeskundigen en hun gevoel van eigenwaarde 
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neemt sterk toe. Het groepsgevoel is zeer sterk. Culturen spelen niet meer 

mee lijkt het. De groepsbinding stijgt boven alles uit. Het is een participatie 

maatschappij in het klein. Veel dames ervaren de Gewichtige Dames als 

een soort springplank naar een beter, gezonder leven.’ Daarnaast durven zij 

de stap te maken naar de hulpverlening. ‘Een Turkse dame bijv. was erg 

verlegen en een beetje afhoudend. Na verloop van tijd nam zij toch de stap 

om te vragen naar een afspraak bij Maatschappelijk werk.’ 

 
Bij Noorderpark in Beweging is een prachtig samenspel van sterke zelfstandig functionerende 
mensen met buurtbewoners die dat juist net (nog) niet redden. Door wekelijks met elkaar te 
sporten groeit de eigenwaarde (en conditie) en netwerk wat het zelfstandig wonen makkelijker 
maakt. 

Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk 

Basisactiviteit 3: mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgers groeien in hun situatie en kunnen veel aan. Met de sociale basisactiviteiten 
ondersteunen we op diverse passende manieren de mantelzorgers en daarmee ook de 
zorgvrager. De situatie blijft daarmee hanteerbaar. De inzet is o.a. gericht op:  

• Persoonlijke empowerment/ondersteuning van de mantelzorger (AMWAHT, 
lotgenotengroep)  

 
Deelnemer AMWAHT 

‘Ik ben een Nederlandse man van 81 jaar. Ik heb twaalf jaar voor mijn vrouw 

gezorgd. De laatste vijf jaar had ze dementie. In december 2017 is ze 

overleden. Ik wilde helemaal niet naar de AMWAHT. Bij de intake was ik 

nog niet overtuigd. Na twee weken cursus wel. Met al die vrouwen met een 

hoofddoek dacht ik, dat wordt een probleem. Dat bleek achteraf niet zo te 

zijn. Mijn fouten in het mantelzorgtraject werden nu mijn adviezen. Vijf jaar 

had ik het erg zwaar in mijn mantelzorg situatie. Door de gesprekken vond 

ik de mantelzorgtraining interessant. Het is fijn om adviezen te geven maar 

wat heeft deze cursus met mij gedaan? Ik heb ontdekt om mijn leven anders 

in te richten. Ik had geen familie en mijn vrouw ook niet. Ik had weinig 

sociale omgang. Dit hiaat in mijn leven heb ik door de AMWAHT leren 

oplossen. Ik ga bij Samenspraak én op computerles. Ik zou zeker deze 

training aanraden. Vanuit mijn eigen ervaringen. Ik heb een kennis 

geadviseerd om hulp te zoeken. Dat heeft hij gedaan. Hulp zoeken is mijn 

belangrijkste advies. Bij deze cursus waren leuke oefeningen. Meer open 

stellen. Je gaat met de billen bloot. Iedereen deed dat vrijuit. Alles kwam op 

tafel. We voelden ons veilig. Ik heb alleen maar positieve dingen over de 

AMWAHT.’ 

 
• Informatieverstrekking (Alzheimer café, mantelzorglunch, Jasmijn) 
• Informele respijtzorg (Aster)  
• Én extra waardering voor de mantelzorger (Mantelzorgdag) 
 
Zorg de baas, groep voor mantelzorgers, is niet gestart. Er was een langdurige intensieve 
werving in het voorjaar en najaar 2018. Voorbereidingen en intakes zijn met kandidaten gedaan 
maar uiteindelijk onvoldoende deelnemers. Mantelzorgers zijn andere passende mantelzorg 
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ondersteunende activiteiten aangeboden. Besloten tot een nieuwe naam: Ik ben mantelzorger! 
Alsnog gestart in 2019.  
 
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 op buurtbewoners die het zelf (net niet) voldoende redden om geheel zelfstandig te 
functioneren. Echter weten zij, al dan niet op verwijzing, de weg naar (lichte) ondersteuning te 
vinden waardoor zij toch een stap verder komen en zo mogelijk het de volgende keer zelf 
redden. Enkele Doras activiteiten zijn daarbij  
Formulieren café,  
Op eigen krachttraining Deelnemers zijn beperkt zelfredzaam en worden helder en rustig 
geïnformeerd over de mogelijkheden in Noord m.b.t. activiteiten en hulpverlening. De 
beperktheid van hun netwerk en gevoel van eenzaamheid is opvallend. Deelname aan de groep 
is een mooie gelegenheid om mensen te leren kennen maar de vaardigheden ontbreken soms 
om dit duurzaam te maken. 
Grip op geld groepen, buurtbewoners worden ondersteund in het voortraject naar de 
schuldhulpverlening door vrijwilligers en een beroepskracht.  

“Een klant kwam 2 jaar geleden binnen voor het voortraject naar de 

schuldsanering. Toen het in orde was wilde zij zichzelf graag nuttig maken 

en is nu vrijwilligster bij de groep.”  

 
 2e half jaar 2018: Samenspraak collectief is als bewonersinitiatief doorgegaan. In 2019 zal 
Samenspraak collectief op andere wijze ontwikkeld worden.  

Basisactiviteit 5: Coördinatie Huis van de Wijk: 

Zie gezamenlijk verslag coördinatie. 

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

Praat je fit: Noords bedrijf zet zich in: al wandelend oefenen niet Nederlandstaligen het 
Nederlands met medewerkers van het bedrijf en vrijwilligers. 
In contact met het bedrijf Winclove ontstond het idee om de contacten met bedrijven en 
ondernemers verder uit te rollen o.a. door in contact te treden in 2019 met de Veban.  

Resultaat: Meer mensen helpen elkaar 

Matchen van buurtbewoners in hun situatie hoort tot de basis antennes van de 
participatiewerkers en coördinator. Daarnaast zetten zich veel buurtbewoners zich in voor 
anderen/kwetsbaren maar doen dat liever als vrijwilliger in georganiseerd verband bij Doras.  

Resultaat: Minder eenzame mensen  

Eenzaamheid is een moeilijk aan te pakken gegeven zeker als mensen al iets meer naar binnen 
gericht zijn door mobiele, medische en/of psychische klachten, Binnen het project Heb je even 
voor mij? zijn juist 25 van deze mensen opgezocht en ‘verleid’ tot extra interne en/of externe 
activiteiten binnen hun mogelijkheden al dan niet met ondersteuning van een vrijwilliger. Door 
het Huis van De Wijk open te stellen, juist op ‘lastige’ dagen zoals Kerstmis en zondagen 
(Samen is leuker), verminderen en/of voorkomen we eenzaamheid.  
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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.  
 
Anderstalige Linda:  
 

‘Mijn begeleider heeft mij niet alleen geholpen met de taal, maar ook met 

het begrijpen van de Nederlandse cultuur; het inburgeren dus. En dát leer je 

niet op een taalcursus. Ik kon beter begrijpen wat de regels zijn die in de 

Nederlandse samenleving spelen en hoe je je beter kan profileren en 

positioneren.’  

Resultaat: Meer mensen zijn in staat om gezond te leven 

Bewustwording van gezond leven is in de afgelopen jaren een niet meer weg te denken 
onderdeel geworden in ons activiteiten palet. Dit kan als kernwaarde van de activiteit zoals o.a. 
bij de Gewichtige Dames, Noorderpark in beweging, Gezonde leefstijl interventie en de 
gezondheid ambassadeurs. Maar ook indirect wordt een gezond leefstijl meegenomen in een 
programma zoals De Eigen Kracht training waar aandacht is op ‘bewust gezond boodschappen 
doen met bepekt budget’. Daarnaast biedt de Maaltijdservice klanten, veelal ouderen, een 
gezonde betaalbare maaltijd inclusief aandacht/een praatje van de bezorger.  
In dit doel/resultaat is de verbinding tussen zorg, welzijn en participatie van grote meerwaarde.  

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 zijn 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.  

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 verandert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018 
hebben onze aandachts-functionarissen huiselijk geweld en sociaal werkers zich voorbereid in 
het werken met de nieuwe code. 
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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. 
 
Man (57 jaar), heeft te kampen met depressies, woont begeleid. De hulpvraag betreft het 
doorbreken van sociaal isolement. Het maatjescontact kwam langzaam op gang. De deelnemer 
was wantrouwig en twijfelde eraan of het maatje terug zou komen. Inmiddels wandelen zij 
regelmatig, maken een fietstochtje of drinken samen koffie. Eerst haalde het maatje de 
deelnemer binnen op, inmiddels staat de deelnemer buiten het maatje op te wachten. 

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. 
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Micky (52 jaar), sinds september 2018 actief bij Homeservice 
Micky is tien jaar dakloos geweest, maar woont sinds een aantal jaren via uitstroom 
maatschappelijke opvang in een woning. Nog enkele maanden en dan wordt deze woning op 
zijn eigen naam gezet, maar daarvoor moet hij wel deelnemen aan dagbesteding. In het 
verleden heeft Micky als schilder gewerkt, bij Homeservice is hij daarom helemaal op z'n plek. 
Met zijn schilderkwaliteiten is helemaal niks mis, maar zijn sociale vaardigheden zijn door de 
jaren op straat wat ‘roestig’ geworden. Hij leert de andere dienstverleners schilderen, en zij 
brengen hem geduld, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden bij. 
 
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.  
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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 
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 stabiliseren en 
creëert in vele gevallen een nieuwe vertrekpunt voor hulpvragers. Immers hoeft nu niet alles 
vanuit een crisissituatie aangevlogen te worden. Binnen de vangnet functie van het 
Leefkringhuis, is het vrijwel vanzelfsprekend dat onze klanten baat hebben bij langdurige 
ondersteuning. We merken dat het een zoektocht op maat blijft in wat onze hulpvragers zelf 
kunnen en in welke mate. Dit naar aanleiding van diverse factoren. 
 
De klanttevredenheid is in 2018 onvoldoende gemeten. In het contact met de klanten kwamen 
twee signalen veelvuldig terug:  

• Het opheffen van ons 3e interne spreekuur is niet wenselijk; 
• De langdurige afwezigheid en/of vertrek van enkele vaste medewerkers wegens o.a. 

ziekte en daarmee de vervanging door o.a. uitzendkrachten/nieuwe medewerkers werd 
als niet wenselijk ervaren. Daarbij speelde ook een rol dat er geen Arabisch sprekende 
uitzendkrachten beschikbaar waren.  

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. Met het opvangen van deze kinderen, is ook de druk op ‘het leefsysteem’ verminderd. 
Dit biedt vaak weer een opening in de communicatie tussen gezinsleden. 
 
Klanttevredenheid: In 2018 is onze totale opvang met een 7,7 beoordeeld. Verbeterpunt is dat 
het perspectief in beginsel niet altijd duidelijk is. Dit is wel iets waar de bewoners behoefte aan 
hebben. Eén van het pluspunt is dat er veel individuele aandacht is voor de bewoners. Dit komt 
mede door onze kleinschaligheid en 24/7 begeleiding. 

Resultaat: Voedseluitgifte 

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

Door middel van deze activiteit zijn de inwoners van Noord – welke recht hebben op een 
voedselpakket – in de gelegenheid gesteld op twee momenten per week gebruik van de 
mogelijkheid tot het krijgen van een voedselpakket.  

• 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. 

Klantervaringen zijn niet gemeten in 2018, maar uit vrijwel alle contacten blijkt dat men erg blij is 
met deze vorm van ondersteuning. Men is niet altijd te spreken over de inhoud van de 
pakketten. Een gevarieerder aanbod en meer rekening houdend met medische aandoeningen 
zoals suikerziekte is wat de vrijwilligers terugkrijgen. In november 2018 is onze locatie aan de 
Akkerwindeweg verhuisd naar De Ark (Aakstraat 60) in de Banne. De ontvangst van onze 
klanten is hiermee verbeterd en er is meer ruimte voor sociale interactie. Daarnaast heeft de 
Sociale Kruidenier zijn openingstijden aangepast, waardoor er op één moment van twee 
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voorzieningen gebruik gemaakt kan worden en de klanten hierdoor ontzien worden in extra 
uitgaven aan vervoerskosten. 
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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 
(werk/activiteiten/vrijwilligerswerk/school) door middel van individuele gesprekken en korte 
trainingen. Eva & Adam coacht en traint sterke vrijwilligers in het geven van trainingen aan 
kwetsbare doelgroepen. De vragen over participatie zijn heel breed. Er wordt altijd gestart met 
een brede intake en ZRM, om onder andere de zelfredzaamheid van bewoners te meten en 
achterliggende problematiek boven te halen. Er is vanuit een aanpalende opdracht, veel 
aandacht besteed aan taalaanbod.  
 
Over het afgelopen jaar zijn bij 82 mensen twee ZRM metingen afgenomen, tijdens de intake en 
aan het eind van het traject. Onder deze 82 mensen was een stijging te zien van 20% op 
tijdsbesteding, 65% steeg op maatschappelijke participatie en 50% steeg op sociaal netwerk. 
Op de basale en instrumentele activiteiten dagelijks leven scoorde 99% gelijk. Gemiddeld werd 
op de vijf relevante domeinen een stijging van 27% gezien. 
 

 

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 begeleid 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 2018 
werden in totaal 110 bewonersinitiatieven begeleid. De meeste aanvragen waren voor 
activiteiten in het Huis van de Wijk, daarnaast kwamen initiatieven van georganiseerde groepen 
uit Waterland. Veel bewonersinitiatieven2 zijn gericht op het versterken van buurtbewoners in 
                                                   
2 Samen eten op zondag (bewoners en LVB doelgroep), Kom Erbij, Sluit aan en Blijf nog even (tegen 
eenzaamheid), Soep op woensdag (ontmoeting), Bakkie in de Buurt (informatie en ontmoeting) en Kijk in 
je wijk (ontmoeting en informatie). 
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samenwerking met de buurt. Daarbij worden de aanvragers altijd aangespoord om vrijwilligers 
en eenzame bewoners uit de wijk te betrekken vanuit de informele netwerken. In de volgende 
grafiek zijn alle verschillende type activiteiten waarop aanbod was door bewonersinitiatieven of 
bedrijven in 2018 weergegeven.  

 

Resultaat: Meer mensen zijn in staat om gezond te leven 

Basisactiviteit 3: coördinatie Huis van de Wijk Waterlandplein 

Het Huis was gedurende 2018 goed gevuld, levendig en faciliteerde activiteiten op diverse 
gebieden. Er waren verschillende doelgroepen te vinden in het Huis, kinderen, jongeren, 
ouderen, vrouwen, gemengd, maar ook de bijzondere doelgroepen zoals mensen met een 
verstandelijke beperking, dak- en thuislozen en/of verslavingsproblematiek. Er was op 
verschillende thema’s aanbod, zo was educatie en ontmoeting een belangrijk thema, maar ook 
voor mentale en fysieke gezondheid werden veel activiteiten opgezet, dit zorgde voor een 
afwisselend programma. De meeste aanvragen voor bewonersinitiatieven waren gericht op het 
Huis van de Wijk met als thema’s veelal ontmoeting en bewegen. De toename in vraag naar 
aanbod voor een gezonde leefstijl werd gesignaleerd. Er ontstonden twee sportgroepen voor 
vrouwen in het Huis van de Wijk die veel belangstelling kregen uit de buurt. Het was niet alleen 
een ontspanningsactiviteit, de vrouwen verbeteren ook de conditie en gezondheid. 

Tenslotte heeft het Huis initiatief ondernomen en doet mee met het programma Wasted voor 
het scheiden van afval. Ook was de samenwerking met OBA belangrijk afgelopen jaar voor het 
afstemmen van het aanbod aan activiteiten, samen oppakken en activiteiten organiseren zoals 
het Voorlees ontbijt, markt voor ’t Suikerfeest en buurtontbijt in de Maakplaats. 
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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 nieuwe mensen aan. Samen Noord partners zijn in 2018 
regelmatig aangeschoven om de participatie van deelnemers te kunnen versterken en om een 
warme overdracht te organiseren naar de HvdW.  
De participatiecoach heeft een enquête uitgevoerd naar de behoeften van deelnemers op het 
vlak van participatie. Veel deelnemers wilden vaker met een groepje mensen eten in een 
buurtrestaurant of een activiteit ondernemen: naar een museum, naar de disco of samen naar 
de film. Met het doorverwijzen naar activiteiten in de wijk houdt de participatiecoach rekening 
met de wensen van deelnemers. Dit jaar zijn er twee speciale edities geweest van de stamtafel, 
één in de ‘Week tegen de eenzaamheid’ en één om Sinterklaasfeest te vieren. Ook is er een 
SoVa-training georganiseerd waaraan 7 deelnemers meededen. 

''De stamtafel is gezellig en op deze manier ontmoet ik andere mensen en 

plekken''.  

''Ik vind het leuk dat ik uitgenodigd word''.  

Basisactiviteit 3: LVB participatiecoach 

De participatiecoach in Noord heeft LVB'ers toegeleid naar activiteiten in de wijk. Een aantal 
voorbeelden: 

• De participatiecoach heeft twee deelnemers uit Tuindorp-Oostzaan aan elkaar 
gekoppeld. Zij wilden beiden een maatje om leuke dingen mee te doen. De vrouwen 
gaan naar Soep op Zaterdag (Evenaar), een van hen doet mee aan het koor en de 
vrouwen blijven contact houden.  

• Twee mannen hadden los van elkaar de wens om wat meer te gaan bewegen. De 
participatiecoach koppelde hen aan de activiteit ‘Noorderpark in beweging’ en ging de 
eerste keer met ze mee. Ze zijn ook vaste gast geworden van de stamtafel.  

• Een deelnemer wilde graag vrijwilligerswerk doen met kinderen. In gesprek met SPIN 
was dit mogelijk. Er is een heel traject uitgezet om dit te doen slagen. Inmiddels heeft 
zij een half jaar op structurele basis vrijwilligerswerk gedaan. 

'' Ik vind het fijn als er voor het eerst iemand die ik ken meegaat'' 

'' Het was erg gezellig en ik ga de volgende keer weer'' 

'' Heel erg bedankt dat je mij zo hebt geholpen, ik ben blij dat ik dit mocht 

doen''.  

Basisactiviteit 4: Buurtmaatjes  

Ondanks dat het in 2018 moeilijk was om vrijwilligers te vinden heeft Prisma 19 maatjeskoppels 
gevormd. 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.  
 
Een voorbeeld is een deelnemer die veel familieleden verloor. Hij ging alleen naar buiten met 
zijn hondje en voor boodschappen. Toen zijn hondje overleed werd zijn wereld nog kleiner. Op 
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dat moment kwam er een maatje van Prisma. Met het maatje durfde de deelnemer meer te 
gaan ondernemen. Zelf bedacht hij om naar het Waterlooplein te gaan, waar hij vroeger zijn 
vader hielp. Voor het eerst ging hij met de Noord-Zuidlijn en hij heeft zijn maatje het 
Waterlooplein laten zien. De deelnemer kreeg hiermee vertrouwen in reizen met het ov, 
waardoor zijn wereld groter is geworden.  
Het koppel gaat ook wekelijks naar HvdW de Meeuw, waar zij nieuwe mensen hebben leren. 

''Ik vind het leuk dat we maatjes zijn, want nu doe ik dingen die ik eerst nog 

niet deed'' 

'' Ik durf nu zelfstandig weer met de fiets naar mijn werk'' 

Resultaat: Minder eenzame mensen 

Basisactiviteit 5: Buren!groepen 

Buren!groep Tuindorp-Buiksloot heeft in 2018 een grote ontwikkeling doorgemaakt. 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 spreekt tweewekelijks af. Maandelijks spreken ze af in de Blauwe Huiskamer om 
gezamenlijk te koken, en de andere keer treden ze meer naar buiten en ondernemen ze 
gezamenlijk iets. Een lid van de burengroep heeft een feest gegeven in een jongerencentrum, 
waarbij ouderen met een verstandelijke beperking en jongeren samen feest vierden. Er is ook 
een WhatsApp-groep aangemaakt en dat werkt erg goed. 
  
De andere groep is een museumgroep geworden. Deelnemers gaan elke maand naar een 
museum onder begeleiding van een vrijwilliger. De participatiecoaches van Prisma leiden 
deelnemers naar deze groep als ze een museumjaarkaart hebben. Het is nu een succesvolle 
stedelijke groep geworden.  

‘’Ik vind het helemaal niet prettig om alleen te eten. Ik vind het fijn om 

samen te kunnen koken. Alleen is ook maar alleen, voor mijzelf kook ik niet 

graag.’’ 
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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 en gemiddeld zijn er zo’n 130 bezoekers per week. 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.  

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, mooie voorbeelden 
hiervan zijn de kledingbank Hebben&Houwen en Bannehopper. 

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

Basisactiviteit 1: Laagdrempelig Jongerenwerk 

Bij Flying Dockerzz worden er op pleinen in Noord verschillende sportactiviteiten aangeboden 
om kinderen en jongeren kennis te laten maken met sporten. 
Ook heeft DOCK een zwemlesproject opgezet voor tieners van 10-16 jaar. Gezond eten komt 
aan bod in meerdere activiteiten, waaronder Super Mama’s en tienerresto op woensdagmiddag 
in de Valk.  

Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 5: Wijkcoördinatie PPO 

Zie gezamenlijke uitwerking PPO.  
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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. Ook het project MySchoolCoach Jonge Mantelzorgers en Forum Theater heeft 
geholpen om meer jonge mantelzorgers te bereiken. 

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 draait DOCK openstellingen zowel in de binnen- als buitenruimte en 
biedt verschillende activiteiten aan in het kader van gezondheid, muziek, ontspanning, 
educatief, techniek en sport. Een groot aantal jongeren weten de verschillende locaties goed te 
vinden en nemen deel aan de verschillende activiteiten. 

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 jongerenraad. Door middel van verschillende Ideazz en 
Projectzz stimuleren wij de participatie van jongeren. Daarnaast worden jongeren uit de 
doelgroep getraind om als junior jongerenwerkers zich in te zetten voor de wijk. Zo zijn er junior 
jongerenwerkers die activiteiten aanbieden aan statushouders en junior jongerenwerkers die 
ondersteuning bieden bij financiële vraagstukken.  
In heel Noord worden jongeren ingezet vanuit het zakgeldproject. Zij houden de buurt schoon, 
ondersteunen bij activiteiten of worden ingezet bij netwerkpartners zoals bij speeltuinen van 
SPIN. Daarnaast ondersteunt DOCK een aantal tienerraden en kinderraden. 

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. Zo heeft DOCK binnen 
Samen Noord zes jongeren opgeleid als ‘jongerenschuldhulpverleners’ en wordt er op vijf 
locaties huiswerkbegeleiding aangeboden.  
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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 dezen 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. 

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 netwerkevenemeneten en 
informatiemarkten als Noord voor Noord en Banne Bruist. Mensen kunnen rechtstreeks 
reageren op de vacatures via onze website, maar individule 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. Doel is om het 
zelfvertrouwen en de maatschappelijk betrokkenheid van de jongeren te stimuleren en hen te 
laten kennismaken met vrijwilligerswerk. De vorm van de maatschappelijke stage en de mate 
van betrokkenheid van VCA varieert naar gelang de behoefte van de school: soms 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 de 
inzet van de speeltuinleiders. Speeltuinleiders waren vaak met ouders in gesprek over het 
waarom van gezonde traktaties, waarom we alleen nog water schenken, waarom we veel 
beweegactiviteiten organiseren en waarom onze speeltuinen rookvrij zijn. Regelmatig waren er 
ook specifieke activiteiten zoals koken (met producten van de moestuinen), sportactiviteiten of 
evenementen zoals de buitenspeeldag of Fresh in de Les. Bij evenementen werkten we samen 
met gezondheidsambassadeurs en/of anderen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
(AAGG). 
 
Uit het klantervaringsonderzoek Samen(op)groeien in Noord blijkt dat ouders deze inzet 
waarderen en ze doen ook suggesties over hoe we nog meer en op speelse wijze aandacht aan 
dit thema kunnen besteden. 

Basisactiviteit 2: Spelinlopen. 

Bij de Spelinlopen besteedden we met een speciaal programma aandacht aan Gezonde 
Leefstijl. We organiseerden workshops over drie thema’s nl. “gezond eten met je jonge kind”, 
“bewegen met je jonge kind” en “peuters en slapen”. Iedere workshop vond drie keer plaats. (In 
elk gebied van Noord waren bijeenkomsten). We werkten samen met deskundigen uit de AAGG 
en OuderKindAdviseurs waren uitgenodigd en aanwezig bij de uitvoering. 
Ouders waren erg enthousiast over de activiteiten en vonden het prettig om op zo’n speelse 
manier met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen en actief met hun kind mee te doen. 
De activiteit Beweegkriebels hebben we op verzoek van ouders uit de Waterlandpleinbuurt 
verlengd en er vonden zes vervolg bijeenkomsten plaats. De extra inzet op de Spelinlopen vond 
plaats in samenhang met de PPO- doel “versterken van de opvoedkracht van ouders”. Inhuur 
van externen voor uitvoering van de workshops financierden we uit de PPO-middelen. 

Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

Basisactiviteit 2: Spelinlopen 

SPIN maakte een verdiepingsslag op de Spelinlopen (zie ook resultaat 1) waardoor we (nog) 
meer bijdroegen aan het psychosociaal gezond opgroeien en de ontwikkeling van kinderen. 
Naast de aandacht voor gezonde leefstijl waren ook taalontwikkeling en (het belang van) VVE 
aan de orde. Er is veelvuldig contact met de OuderKindAdviseurs, zij nemen vaak deel aan de 
Spelinlopen en er zijn meerdere malen individuele zorgen door ouders met hen gedeeld. 
SPIN breidde het aantal Spelinlopen uit. Er kwam een nieuwe Spelinloop bij het OKC op het 
Aldebaranplein en eind 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Spelinloop in de 
bibliotheek in de Molenwijk (gericht op taalontwikkeling) en een tijdelijke Spelinloop voor 
Syrische statushouders (samen met Warm Welkom). Voorbereidingskosten voor deze speciale 
Spelinloop, zoals aanschaf van spelmateriaal, kon SPIN financieren uit het PPO budget thema 
2.  
Alle Spelinlopen werden goed bezocht, wel besloten we om de Spelinlopen op de Zeeslag en 
de Speelvogel alleen van april tot oktober aan te bieden. Op de Spelinlopen in Noordoost is de 
toeloop soms zo groot dat we mogelijk een limiet moeten stellen aan het aantal deelnemers. 
Een behoorlijk dilemma omdat we de lage drempel willen behouden.  
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Er zijn 6 vrijwilligers actief die zelfstandig de Spelinlopen kunnen uitvoeren. Zij worden 
ondersteund door de pedagogisch medewerker of de teamleider van SPIN. Zij voelen zich 
verbonden met SPIN en nemen deel aan bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering.  

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 zijn in 2018 2 meldingen gedaan bij Veilig Thuis maar meestal 
worden de zorgen over een kind of gezin besproken met de OuderKindAdviseur. In Noordoost 
werkte SPIN opnieuw mee met de inzet van de Vertelcabines met name op speeltuin de 
Sterspelers. De bedoeling van dit project is om kindermishandeling bespreekbaar te maken ook 
met kinderen. 

Resultaat: Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal 

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

De speeltuinen organiseerden weer veel laagdrempelige en gevarieerde activiteiten. Opvallend 
is dat creatieve activiteiten een belangrijk deel van het aanbod uitmaakten (41%). Ook 
organiseerde SPIN al dan niet in samenwerking, grootschalige evenementen zoals Meer 
culturen is altijd feest (4 X); 5mei-feesten (3), Buitenspeeldag, Fresh in de les, Zomer in Noord 
en Ster van Noord. We hielpen de Speelgoedbank met de organisatie van acht uitgiftedagen op 
onze speeltuinen en bij de werving van gezinnen uit de doelgroep.  
Ook vonden er veel kinderparticipatie activiteiten of -trajecten plaats, vaak versterkt vanuit de 
PPO. Het ging daarbij niet alleen om Kinderraden maar ook om activiteiten als Buurtmakers, 
Banne-Mooimakers of kinderen die meedachten over de herinrichting van een speeltuin, zoals 
bij de aanpassing van het Bloemenkwartier voor kinderen met een beperking. 
Al deze activiteiten droegen er toe bij dat de wereld van kinderen wat groter werd en dat ze 
ontdekten dat ze ergens goed in zijn. Kinderen zeggen zelf dat “de activiteiten leuk zijn, dat je 

nieuwe dingen leert, dat je er dingen leert die handig zijn voor later (zoals een fiets maken)”.  
Uit ons klantervaringsonderzoek blijkt dat kinderen en ouders de speeltuinen als veilig en 
vertrouwd ervaren, een fijne plek om elkaar te ontmoeten en dingen te leren. Om de 
speeltuinen nog meer een plek te laten zijn waar ouders en kinderen hun verhaal kwijt kunnen, 
trainden we ons medewerkers om (nog beter) het gesprek te kunnen voeren (en door te 
verwijzen). In 2018 was dat o.a. de Samen Noord training Maak armoede bespreekbaar. 

Basisactiviteit 3: onderhoud en technisch beheer. 

Naast sociaal veilig zijn onze speeltuinen ook fysiek veilig. Onderhoud en (her)inrichting van 
speeltuinen liep volgens planning. De renovatie van de Zeeslag is afgerond en bij de opening 
hadden de kinderen van de Kinderraad de Banne de grootste rol. 
Bloemenkwartier, Tuindorp-Oostzaan en Speelvogel zijn meespeelbaar voor kinderen met een 
beperking. Deze aanpassingen zijn gerealiseerd met cofinanciering van het Knelpuntenfonds 
Gemeente Amsterdam. 
SPIN adviseerde het stadsdeel over de aanpak van buurtbeheer, betrokkenheid en activiteiten 
bij onze voormalige speeltuinen de Noorderling en het Twiske. Een gedeelte van het advies 
konden we zelf uitvoeren, zij het incidenteel: SPIN ondersteunde in 2018 het buurtbeheer bij het 
herstel van speelplaats de Noorderling. Het budget 2018 kwam uit de PPO en afdeling 
buurtbeheer van de gemeente Amsterdam. Omdat meer binding met meer buurtbewoners 
essentieel is voor de continuïteit, heeft SPIN het initiatief genomen om de werkzaamheden met 
buurtbewoners te bespreken en hen er bij te betrekken. De herstelwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd volgens de wensen van de bewoners en passend binnen het budget. Verdere inzet 
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op de vergroting van betrokkenheid van buurtbewoners zijn door het stadsdeel belegd bij 
participatiemedewerkers van Doras.  
 
Bij de keuring in het kader van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) bleken 
de palen uit het palenbos op speeltuin de Sterspelers verrot, lang voor de door de leverancier 
gegarandeerde levensduur. SPIN ondernam allereerst actie om de veiligheid van spelende 
kinderen te garanderen door de verrotte palen te verwijderen en het klimcircuit aan te passen. 
De tweede actie was melding van dit feit bij de toenmalige opdrachtgever c.q. directievoerder 
(stadsdeel Amsterdam Noord), ontwerper (Carve) en vooral bij de leverancier van het materiaal 
IJreka. We zijn met IJreka gesprek over een herstelplan en financiële tegemoetkoming.  

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. Opvallend is de toename van 
het aantal mensen met een vluchtelingenachtergrond dat op de speeltuinen of bij de 
Spelinlopen vrijwilligerswerk verricht. Zij willen hun netwerk uitbreiden en door met kinderen te 
werken, de Nederlandse taal beter leren. Deze nieuwe vrijwilligers komen bij ons via onze eigen 
netwerk, via de Vrijwilligerscentrale of via de klantmanagers van WPI (Team Entree, 
statushouders).  
 
Ook groepen zijn actief op onze speeltuinen, zo hielpen klanten van de Regenboog Groep bij 
de moestuinen en groenwerkzaamheden op speeltuinen. SPIN is zelf ook actief bij het werven 
van bedrijven o.a. door middel van NL Doet of Amsterdam Helpt. 
Samen met de vrijwilligerscentrale organiseerden we een training voor onze medewerkers om 
hun deskundigheid in het begeleiden van de vrijwilligers te vergroten. Onderwerp was ook de 
diversiteit van achtergronden en motivaties en hoe daar mee om te gaan.  
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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 o.a. Zomer In Noord 
en Ster van Noord, 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 psychosiociaal 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 zich aangemeld als lid van de Landelijke Vakgroep Aandacht 
functionarissen Kindermishandeling, volgt op dit moment de training Aandacht functionaris en 
vervolgens zal Wijsneus het protocol afwerken ter verkrijging van het Keurmerk Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wijsneus heeft in 2018 geen meldingen gekregen. 
 

Basisactiviteit 2: PPO – Positief Pedagogische Omgeving 

Met name via de diverse ouder-kindactiviteiten, opvoeddebatten met ouders, Kinderresto’s 
proberen wij een veilige Gezinssituatie te realiseren 
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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  
 
De 8-jarige Lucas werd door zijn moeder opgegeven voor een theatercursus. Moeder vertelt dat 
Lucas extreem verlegen is, door zijn medeleerlingen vaak gepest wordt en niet voor de groep 
durft te staan om een spreekbeurt te houden. Na de tien weken durende cursus staat er een 
heel andere Lucas. Moeder: hij durft zich nu echt te uiten, staat letterlijk steviger op zijn benen 
en heeft laatst probleemloos en met veel plezier voor zijn groep een spreekbeurt over zijn 
favoriet.  
  
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 2018 begonnen met ca. 55 
deelnemers en eind 2018 zijn dat er dagelijks gemiddeld 82 geworden. Er zijn in totaal 110 
deelnemers op wekelijkse basis die dus meestal op meerdere dagen de activiteiten volgen.  
 
Jasmina (38) moeder van 3 kinderen op de IJpleinschool: 

“Een vriendin was al vrijwilliger voor Wijsneus en zei dat het ook wel iets 

voor mij kon zijn. Ik begeleid de knutsel speelzone in het crealokaal. 

Madeleen (schooldirecteur) traint ons in het positief houden van de sfeer in 

de speelzones. Is soms best lastig om ruzies en fout gedrag met nee en 

mag niet! Proberen op te lossen. Verder heeft Wijsneus Nederlandse 

taallessen voor ons geregeld toen we daar om vroegen. En de vergoeding is 

ook erg fijn”. 

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 2018 69 wijkclubs gefaciliteerd vanuit 
de diverse disciplines. Daaraan namen in totaal 571 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. Het moet gezegd dat diverse scholen niet blij zijn met het verminderde 
aanbod Naschoolse activiteiten voor de leeftijdscategorie 9+. De vraag vanuit de scholen is 
hiervoor nog onverminderd hoog. Ook onder de deelnemers van de Wijkclubs lag het 
percentage stadspashouders op ca. 36 %. 
 
c) Vakantie-activiteiten  
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Vanuit de bestuurlijke opdracht van het Stadsdeel nam voor het eerst Wijsneus deel aan 
zowel bestaande vakantie-activiteiten (Zomer in Noord) maar organiseerde zelf ook vakantie-
activiteiten (Voorjaars- en meivakantie op de speeltuinen de Sterspelers en Nieuwendam) en 
in de Kerstvakantie 2018/2019 (Nieuw Dakota en Gele Pomp). 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. 
 
d) Diverse evenementen 

Wijsneus was ook in 2018 medeorganisator van diverse evenementen zoals Ster van Noord 
t.b.v. kennismaking met talent ontwikkelings-aanbod en de start van het nieuwe seizoen. Dit 
jaar namen er minder kinderen deel: 115 om precies te zijn. Eerder nam Wijsneus deel aan 
diverse andere events zoals Gezondheidsmarkten, het Noorderparkfestival met een 
activiteitenstand (sieraden maken), aan Zomer in Noord (3 weken); aan de Buitenspeeldag in 
de Banne: 200 kinderen en ook aan het event “Noord ontmoet Noord” in de Kromhouthal.  

Basisactiviteit 2: PPO – Positief Pedagogische Omgeving 

2018 Was het eerste complete jaar waarin Wijsneus samen met SPIN en DOCK vorm en 
uitvoering heeft gegeven aan het gemeenschappelijk PPO-beleid. Hiervoor is een 
gezamenlijke rapportage opgesteld waarnaar we graag verwijzen. 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. 

 


