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1 Inleiding 
Voor u ligt de Meerjarenagenda 2021-2024 van het samenwerkingsverband Samen Noord. Onderliggende 
Meerjarenagenda bouwt verder op wat is bereikt en laat zien waar innovaties nodig zijn. De Meerjarenagenda kent een 
duur van vier jaar en is tot stand gekomen in lijn met stedelijke en gebiedsgerichte ontwikkelingen. Het sluit daarom aan 
op de gebiedsgerichte uitwerking en het stedelijk kader ‘Samen Vooruit: Op weg naar een stevige sociale basis in 
Amsterdam’. De Meerjarenagenda is een verdieping en een verdere uitwerking van het inhoudelijk toekomstperspectief 
van Samen Noord en ons Meerjarenplan 2017-2020.  

1.1 Wie zijn wij?  

Samen Noord is een collectief van negen welzijnsorganisaties: SPIN, DOCK, Wijsneus, Prisma, Doras, De Regenboog 
Groep (DRG), Het Leefkringhuis (LKH), Civic en de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). In 2016 is dit 
samenwerkingsverband gevormd vanuit de wens van het stadsdeel Amsterdam Noord om de basisvoorzieningen te 
vernieuwen en integraler vorm te geven. Wij hebben de opdracht om gezamenlijk de sociale basis te versterken en te 
vernieuwen. 

1.2 De rol van Samen Noord binnen de Sociale Basis  

De afgelopen jaren is samengewerkt aan een doeltreffend en doelmatig aanbod van de basisvoorzieningen. Het door de 
samenwerking versterkte aanbod biedt meerwaarde voor de inwoner van Noord. Onder meer omdat minder 
Noorderlingen tussen wal en schip vallen. We weten elkaar als samenwerkingspartners goed te vinden, dragen zorg voor 
warme overdracht en ondersteunen bewoners op de voor hen juiste plek. Door het regelmatig afstemmen van de 
dienstverlening weten we meer kinderen, jongeren en volwassen bewoners te bereiken. We stimuleren burgerzorg en 
zelfredzaamheid en zijn actief in de matching van vrijwilligers aan hulpvragen. We doen dat op zo'n manier dat bewoners 
zoveel mogelijk zelf aan het roer komen te staan. In 2017 hebben we vanuit de opdracht van het stadsdeel bepaald wat de 
inhoudelijke opgave is waar we de afgelopen jaren voor stonden en voor gingen. Dit hebben we vastgelegd in ons 
Meerjarenplan 2017-2020. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en over de 
manier van samenwerken. Dit staat beschreven in ons samenwerkingsconvenant.  

1.3 Missie 

Samen Noord bouwt verder aan een Noord waar het prettig, gezond en veilig wonen, opgroeien en leven is. Onze 
gezamenlijke ambitie is om oude en nieuwe Noorderlingen, jong en oud(er) te verbinden. Zodat ze elkaar helpen en 
steunen, harmonieus samenleven en kwetsbaren gesteund worden. We willen dat iedereen mee kan doen en ruimte krijgt 
voor de ontwikkeling en inzet van zijn of haar talenten en bijdraagt aan een prettig leefklimaat in Noord. Dit op basis van 
de eigen mogelijkheden en wensen. We hebben extra aandacht voor Noordelingen die dat (nog) minder of niet (geheel) op 
eigen kracht kunnen. Zij die dat nodig hebben krijgen tijdige en juiste ondersteuning op het gebied van ontplooiing, 
samenleven, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. 

1.4 Visie 

De visie van de partijen in Samen Noord op de samenleving en de samenwerking is beschreven in het document ‘Samen 
Toekomst Maken’. Belangrijke uitgangspunten zijn (het versterken van) de dragende samenleving (mensen ondersteunen 
elkaar), basisvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en gebiedsgericht outreachend werken in samenhang met 
overige samenwerkingspartners. 

1.5 De opdracht 

Ook na 2020 willen wij  de Sociale Basis in Samen Noord gestalte te geven. Juist omdat er veel staat te veranderen in de 
stad (o.a. door de Buurtteams) zien partijen veel aanknopingspunten om ook in de toekomst nauw samen te werken.  

Deze Meerjarenagenda bouwt verder op onderstaande documenten: 

• ‘Samen Vooruit: Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam’ 

• Meerjarenplan 2017-2020: Samen Noord 
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• Samen Noord – Inhoudelijk toekomstperspectief  

• Visiedocument ‘Samen toekomst maken’ (23 september 2016) 

• Gebiedsgerichte uitwerking 

• Tussentijdse Evaluatie, stadsdeel Amsterdam Noord 

1.6 Doelgroepen 

De basisvoorzieningen zijn er voor iedereen in Noord. Er is wel speciale aandacht voor mensen die minder zelfredzaam 
zijn. Dit zijn: 

• Jeugdigen1 (en hun ouders) met een risicoprofiel, jeugdigen zonder zinvolle vrijetijdsbesteding en jeugdigen met 
lichte problematiek. 

• Jongvolwassenen (en hun ouders) van 18 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten of 
dreigen te verlaten. 

• Ouders in kwetsbare omstandigheden met behoefte aan (lichte) opvoedingsondersteuning. 

• Mensen met een beperkt netwerk. Ouderen zijn daarbinnen een belangrijke doelgroep. 

• Volwassenen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Mensen die moeite hebben te participeren in de samenleving als gevolg van: (chronische) psychische 
problematiek of lichamelijke, fysieke of verstandelijke beperkingen (zonder specifieke zorg- en /of begeleiding- 
of toezichtvraag waarvoor specialistisch begeleiding noodzakelijk is); levensomstandigheden als langdurige 
armoede en problematische schulden; (ernstige) taalachterstand; complexe multiproblematiek en een 
huisvestingsvraagstuk. 

• Mantelzorgers van mensen met dementie, met een fysieke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of 
psychische aandoening, met extra aandacht voor het bereik van: 

o Mantelzorgers die de weg naar mantelzorgondersteuning nog niet kennen, omdat zij bijvoorbeeld de 
Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn; 

o Mantelzorgers die jarenlang zorg verlenen, omdat deze groepen een hoger risico hebben om 
overbelast te raken. 

• Statushouders; met ernstige taalachterstand, complexe multiproblematiek en integratievraagstukken. 
 

1.7 Leeswijzer 

De Meerjarenagenda is opgebouwd vanuit ontwikkelingen die gelden voor de hele stad, per gebied, voor volwassenen en 
voor jeugd. Deze inhoudelijke ontwikkelingen zijn te vinden in bijlage 1 In het eerste hoofdstuk staat beschreven welke 
maatschappelijke effecten we met elkaar willen bereiken vanuit de bouwstenen van Samen Vooruit. In het tweede 
hoofdstuk staat onze aanpak.  

  

 

 

 

 

 

1 Met jeugdigen bedoelen wij kinderen en jongeren. 
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2 Meerjarenagenda Samen Noord 
Samen Noord stimuleert verbonden, betrokkenheid, samenredzaamheid, ontplooiing en zelfredzaamheid door te werken 
aan vier gezamenlijke maatschappelijke effecten. Deze maatschappelijke effecten gelden zowel voor jeugd als 
volwassenen. Figuur 1 laat zien welke maatschappelijk effecten wij willen bereiken. 

 

Figuur 1: maatschappelijke effecten Samen Noord 

2.1 Verbondenheid, betrokkenheid & Samenredzaamheid 

Of het nu gaat over kwetsbare of krachtige bewoners, nieuwe of oude bewoners: we zien het als rol van Samen Noord om 
de verbinding tussen bewoners (sociale cohesie) te ondersteunen en stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat 
Amsterdammers meer naar elkaar omkijken, zodat ze bijdragen aan een kansrijke omgeving voor alle Noordelingen. Het 
netwerk van een bewoner geldt hierbij als een goed vangnet. 

Zoals terug is te lezen in de gebiedsgerichte uitwerking bevorderen wij verbonden- en betrokkenheid door het stimuleren 
van bewoners- en maatschappelijke initiatieven, het aangaan van verschillende partnerschappen en het intensiveren van 
welzijns- en opbouwwerk. En samenredzaamheid via het vergroten en versterken van het netwerk.  

Het maatschappelijk effect dat wij hierbij hebben geformuleerd: meer Noorderlingen zetten zich actief in voor elkaar en 
hun omgeving en mantelzorgers voelen zich goed ondersteund. 
 

2.1.1 Meer Noordelingen zetten zich actief in voor elkaar en voor hun omgeving 

De afgelopen jaren heeft de inzet op dit doel zijn vruchten afgeworpen. Mede door de inspanningen van Samen Noord zijn 
er meer buurt- en bewonersinitiatieven; meer mensen zetten zich actief in voor elkaars omgeving. Zo zijn er meer 
eetclubjes opgericht en is de kinderparticipatie toegenomen. Met name op inclusiviteit is de afgelopen jaren ingezet. Zo 
zijn de Huizen van de Wijk ook voor de uiterst kwetsbare doelgroepen toegankelijk, zoals de dak- en thuislozen doelgroep. 
Buurtbewoners zijn onder andere actief als belmaatjes van de lichtverstandelijk beperkte doelgroep, vrijwilligers doen 
boodschappen voor eenzame ouderen. Ook zijn veel nieuwe vrijwilligers geworven. Tijdens de COVID-19 periode zijn veel 
mooie maatschappelijke initiatieven ontstaan en hebben zich veel nieuwe (soms tijdelijke) actieve buurtbewoners gemeld 
uit alle bevolkingsgroepen in Noord. Ook krachtige en nieuwe bewoners. Wij vinden het belangrijk om hen te betrekken bij 
nieuwe initiatieven en hun aangeboden hulp niet ‘op de plank’ te laten liggen. Wij willen hun denkkracht benutten voor 
nieuwe ideeën om meer Noorderlingen in kwetsbare situaties te ondersteunen en te stimuleren. Burgers pakken hun 
verantwoordelijkheid op voor elkaar. Er ligt de uitdaging voor Samen Noord om deze actieve buurtbewoners te behouden, 
want de initiatieven die nu ontstaan zijn buiten crisistijd net zo belangrijk. Wij zetten in op behoud van deze ‘dragende 
samenleving’; dit sluit naadloos aan bij ons doel om meer Noorderlingen te activeren.  
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Verankerde agenda, er wordt blijvend ingezet op: 

• Gezamenlijk werven van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 

• Stimuleren van vrijwillige inzet. 

• Matchen van vrijwilligers 

• Inzetten van maatjes denk oa aan fitte ouderen via Sport   

• Begeleiden van bewonersinitiatieven. 

• Ondersteunen van informele netwerken 

• Organiseren van breed toegankelijke (ontmoetings)activiteiten gericht op preventie en verbindingen leggen in 
de wijk (community building) 

• Aandacht voor het activeren of actief houden van mensen en begeleiding naar (vrijwilligers) werk. 

• Inzetten op het signaleren van eenzaamheid bij ouderen en interventie aan koppelen (o.a. maatjes) 

• Aanjagen van nieuwe bewonersinitiatieven. 

• Samenwerken met de basisscholen in de ontwikkelbuurten en versterken van de jeugd- en jongerenaanpak. 

• Het stimuleren van verbinding tussen ‘oude’ kwetsbare en ‘nieuwe’ sterke Noorderlingen met economische en 
sociale verschillen 

• Versterken van zelfbeheer buurthuizen. 

Vernieuwende agenda, de accentverschillen met de komende jaren: 

• Aandacht voor het behoud van vrijwilligers na COVID-19. 

• Inspelen op de alternatieve wijze van inzet door de ‘nieuwe vrijwilliger’ voor de buurt. 

• Stimuleren van bewonersinitiatieven op het vlak van circulaire economie en verduurzaming. 

 

Focus per gebied: Oud Noord 

• Verhogen van ouderbetrokkenheid met specifieke focus op de Vogelbuurt. 

• Samenwerken met de basisscholen in de ontwikkelbuurten in Oud Noord en versterken van de jeugd- en 
jongerenaanpak. 

• Buurthuis van der Pek (op speeltuin Volewijck) en Het Anker in de Bloemenbuurt (op speeltuin het 
Bloemenkwartier) zijn buurtbeheerder accommodaties waarmee samenwerking nodig is en gestimuleerd wordt. 

• Buurtkamers Tuindorp, Nieuwendam en Buiksloot beter bereikbaar en toegankelijker maken. 

• Jongeren in kwetsbare omstandigheden ondersteunen en begeleiden i.sm. andere in de buurt zoals 
sportaanbieders met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren in de Vogelbuurt.  

• Samenwerken met de basisscholen in de ontwikkelbuurten in Oud Noord en versterken van de jeugd- en 
jongerenaanpak. 

Focus per gebied: Noord Oost 

• Versterken van zelfbeheer buurthuizen. Bijvoorbeeld, stimuleren sociale cohesie, met name in het gebied 
rondom Buikslotermeerplein, Breedhuis, Plan van Goolbuurt, Waterlandpleinbuurt en de Kleine Wereld. 

• Toeleiding naar professionele ondersteuning m.b.t. armoede problematiek. 

• Benaderen en motiveren van de nieuwe bewoners voor inzet voor de buurt als actieve bewoner of vrijwilliger  

• Uitbreiden van accommodaties voor kinderen, jongeren en volwassenen in de Kleine Wereld en Plan van Gool. 
Dit in samenwerking met het stadsdeel (aansluiting bij veilige plekken voor de jeugd). 

• Versterken sociale cohesie. Met name in Buikslotermeer en Waterlandpleinbuurt. 

Focus per gebied: Noord West 

• Jongeren meer betrekken bij de lokale samenleving en buurtinitiatieven. 

• Verhogen van ouderparticipatie in de Banne. 

• Koppelen van actieve bewoners aan jongeren in kwetsbare situaties. Zeker waar ouders de ondersteuning van 
het kind, de jongere op school niet kunnen bijbenen. 
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• Ontwikkelen van een buurtkamer in de Banne (op of dichtbij speeltuin de Zeeslag), in samenwerking met 
gemeente Amsterdam/ Stadsdeel Noord. Programmering ook in samenhang met jeugdvoorziening en andere 
partners. 

• Versterken van de buurt- en wijkcohesie in Tuindorp Oostzaan. Onder andere een betere samenwerking met het 
Middelpunt (buurt beheerde voorziening op speeltuin Tuindorp Oostzaan). 

2.1.2 Meer mantelzorgers goed ondersteund 

Mantelzorgers weten de weg beter te vinden naar onze organisaties, ook mantelzorgers uit andere landen van herkomst. 
De overbelasting bij mantelzorgers ligt voortdurend op de loer. Samen Noord kan de mantelzorg niet overnemen maar 
wel actief opereren in het voorkomen van overbelasting met outreachend werken en het bieden van ondersteuning. 
Daarom hebben we ons doel uit ons Meerjarenplan 2017-2020 geherformuleerd naar ‘Meer mantelzorgers goed 
ondersteund’. We streven ernaar dat mantelzorgers de weg weten te vinden naar mantelzorgondersteuning en zich 
ondersteund voelen in hun rol. Doordat mantelzorgers in ieder gebied voor dezelfde uitdagingen staan, is dit niet per 
gebied gespecificeerd. 

Verankerde agenda, er wordt blijvend ingezet op: 

• Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers, ook door kinderen de mogelijkheid te geven om zorg te delen en 
ontspanning te vinden.  

• Bewust signaleren, benoemen en erkennen van mantelzorgers. 

Vernieuwende agenda, de accentverschillen in de komende jaren: 

• Meer richten op jongeren. We willen voorkomen dat mantelzorgtaken kinderen van school houden. 

• Meer innovatieve voorlichting over beschikbare ondersteuning, onder andere door het ontwikkelen van 
trainingen voor sleutelfiguren in moskeeën en zelforganisaties. De sleutelfiguren herkennen, informeren, 
ondersteunen en verbinden. Dit aanbod geldt ook voor jonge mantelzorgers. 

2.2 Zelfredzaamheid en ontplooiing 

Mensen ervaren een hogere kwaliteit van leven op het moment dat ze meedoen in de samenleving. Helaas lukt dat lang 
niet voor iedereen. Het is de taak van Samen Noord om deze zelfredzaamheid en ontplooiing te stimuleren, zowel bij 
jeugd als bij volwassenen. Ook dragen we zorg voor het verbinden van volwassenen en jeugd.  

2.2.1 Meer kwetsbare mensen doen mee en ontwikkelen zich 

Uit ervaring weten wij dat participatie de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen verhoogt, het beroep op de formele 
zorg verlaagt, dat mensen zich minder eenzaam voelen en dat zij de gevolgen van armoede beter kunnen dragen. Een 
gezonde leefstijl, het verminderen van een taalachterstand of het gidsen van bewoners in de digitale wereld helpt ook bij 
het verhogen van de zelfredzaamheid. Zo zorgt een aanpak met betrekking tot gezond gewicht voor minder risico op 
gezondheidsproblemen, en mensen zitten vaak beter in hun vel. Door in te zetten op taal kunnen mensen beter met elkaar 
communiceren en verlaagt dit de eenzaamheid. Een programma gericht op digitale vaardigheden helpt bewoners 
zelfstandig maken.  

Door de inzet van Samen Noord zijn er de afgelopen jaren meer mensen bereikt. Meer (kwetsbare) mensen participeren en 
helpen elkaar (oa. Buren!groepen), meer mensen zijn ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling en het bereik onder 
de bijzondere doelgroepen (LVB & dak en -thuislozen) is vergroot. Toch zijn we er nog niet. Voor volwassenen geldt dat 
het straatbeeld verandert en er nieuwe doelgroepen bijkomen. Taalachterstanden blijven onverminderd aanwezig en 
mensen zijn online nog niet weerbaar genoeg. Ons doel blijft om meer kwetsbare bewoners mee te laten doen en hen in 
hun ontwikkeling te stimuleren.  

Verankerde agenda, er wordt blijvend ingezet op: 

• Toeleiding naar schuldhulpverlening, ondersteuning bij financiële vraagstukken. 

• Aanbieden van trainingen zoals taallessen, computerlessen en sollicitatietraining. 

• Bieden van laagdrempelige bewegingsactiviteiten en sportactiviteiten in samenwerking met sportpartners.  
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• Bieden van laagdrempelige bewegingsactiviteiten waarbij de focus ligt op gezonde en betaalbare voeding en 
bewegen 

• Aanpak Gezonde Leefstijl bij volwassenen en jeugd (en hun ouders) en met name voor hen die extra stimulans 
nodig hebben om het te volbrengen. 

• Organiseren van stamtafels voor bewoners met LVB gericht op netwerkversterking en participatie 

• Versterken van ons aanbod in de Huizen van de Wijk voor nieuwe doelgroepen. Binnen de buurtkamers en in 
samenwerking met buurt beheerde voorzieningen zorgen voor (jeugd)activiteiten. 

• Aandacht voor taal- en computergebruik 

• Vrouwenemancipatie: vrouwen in kwetsbare posities ondersteunen, krachtiger maken en, indien passend, 
uitnodigen om zich als vrijwilliger/maatje met ervaring in te zetten voor andere vrouwen. 
 

Vernieuwende agenda, de accentverschillen met de komende jaren:  

• We passen ons aanbod aan (of breiden uit) voor nieuwe doelgroepen (zoals economisch daklozen). 

• Het vergroten van online weerbaarheid. 

• Focus op de informatievoorziening voor Amsterdammers in Noord die onze hulp nodig hebben door COVID-19 

• Ouders in kwetsbare omstandigheden helpen met (lichte) opvoedingsondersteuning/ opvoedvragen. 

• Versterken van het aanbod gericht op (weer) aan het werk gaan en samenwerking WSP en Noord Werkt om de 
begeleiding naar werk soepeler te laten verlopen. 

Focus per gebied: Oud Noord 

• Stimuleren gezondheid in tuindorpen bij de lang wonende, vergrijzende minimahuishoudens.  

• Aanpak stapeling van problematiek (armoede en schulden o.a. door laaggeletterdheid en bij LVB). 

• Meedenken over verbeteren spreiding van buurthuizen die nu te ver uit de buurt liggen. 

Focus per gebied: Noord Oost 

• Versterken (sociale) veiligheid, met aandacht voor o.a. rondzwervende kwetsbare jeugd en eenzaamheid onder 
ouderen (80+). 

• Extra inzet op kwetsbare inwoners in Waterlandpleinbuurt, Plan van Gool en De Kleine Wereld, met focus op 
armoede, gezondheid en eenzaamheid. 

Focus per gebied: Noord West 

• Extra inzet op kwetsbare inwoners in Tuindorp Oostzaan, West en Terrasdorp, met focus op armoede, 
gezondheid en eenzaamheid. 
 

2.2.2 Meer kinderen en jongeren groeien kansrijk en gezond op en de opvoedkracht van ouders is versterkt 

Alle kinderen en jongeren in Noord moeten dezelfde kansen hebben, ongeacht hun positie of achtergrond. Wij willen de 
jeugd laten opgroeien als betrokken en verantwoordelijke burgers binnen een veilig opvoedklimaat. We streven naar een 
situatie waarin ouders, beroepsopvoeders en andere volwassenen de verantwoordelijkheid delen voor een positief 
opvoedklimaat en ontwikkeling van de jeugd. Waar nodig versterken we de opvoedkracht van ouders. Met ontwikkeling 
bedoelen we ontwikkeling in zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, gezonde leefstijl, verantwoordelijk gedrag, het 
ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en eigen kracht. Daarom zetten we ook na 2020 blijvend in op het doel: 
meer kinderen en jongeren groeien kansrijk en gezond op. 

Ook hier zijn al grote resultaten geboekt. Door de inzet van Samen Noord nemen meer kinderen deel aan onze trajecten, 
doen meer kinderen mee, is het aanbod beter op elkaar afgestemd en werken wij als sectie jeugd intensiever samen. Ook 
zien wij meer jongeren op straat, te weinig psychiatrische hulp. 

Verankerde agenda, er wordt blijvend ingezet op: 

• Ontwikkelen van een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO) in de verschillende Noordse buurten door uitrol 
van programma’s als “Opgroeien in …” en “Vreedzame Wijk”. 
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• Opzetten en uitvoeren van participatieprogramma’s waarbij kinderen en jongeren en hun ideeën inbrengen en zij 
verantwoordelijkheid krijgen (zoals kinderraden of -acties). 

• Bieden van laagdrempelige plekken met een breed scala aan activiteiten voor ontdekken en ontwikkelen van 
talenten, het stimuleren van een gezonde leefstijl en sociaal en democratisch gedrag. Ook verwijzen we door 
naar vervolgaanbod van clubs, verenigingen en cursussen. 

• Het vroegtijdig betrekken van ouders en andere volwassenen bij de opvoeding van kinderen en de 
uitgangspunten van de Positief Pedagogische Omgeving of vreedzaam opvoeden (netwerk). 

• Coaching, begeleiding en activiteiten die erop gericht zijn om kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare 
omstandigheden mee te laten doen. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten. 

• Spelinlopen voor ouders met hun jonge kind als laagdrempelige opvoedingssteun, in tenminste iedere 
ontwikkelbuurt. 

• Aandacht voor weerbaarheidstraining, speciaal voor meiden. 

• Betere aansluiting op sport- en cultuurnetwerken. 

Vernieuwende agenda, de accentverschillen met de komende jaren: 

• Meer aandacht voor toenemende psychiatrische problematiek onder jongeren/ aanbod om psychiatrie bij 
jongeren bespreekbaar te maken. 

• Aansluiting van de inzet bij het programma Positief perspectief en de negen ontwikkellijnen en de 
samenwerking tussen verschillende domeinen (ouders, school, wijkteams, veiligheidspartners, kinder- en 
jongerenwerk)  om een groter bereik onder de meest kwetsbare jeugd en hun ouders te genereren. 

• We houden verbinding met het ouders en kinderen waarbij eerder knelpunten zijn geconstateerd (= 
waakvlamfunctie, laagdrempelig). Hiertoe behouden we en verdiepen we onze samenwerking met het  OKT.  

• Nog meer focus op het thema  

• Gezonde leefstijl als rode draad in alle jeugdproframma’s.   

• Meer differentiëren in geslacht binnen ons aanbod (aparte en effectieve aanpak/benadering voor jongens en 
meiden).  

• Betere aansluiting op sport- en cultuurnetwerken. 

• Het realiseren van meerdere  spelinlopen alle ontwikkelbuurten. 

• Ontwikkeling van werkwijze voor toeleiding naar speeltuinen van ouders met LVB of zij die zich bevinden in 
kwetsbare omstandigheden.  

• Ontwikkeling van een programma gericht op bewustwording bij jongeren van (on)mogelijkheden van sociaal 
ondernemerschap (realistisch beeld schetsen). 

• Gezamenlijke inzet voor positieve omgangsvormen/ regels op straat (gouden kaart) en kinderen hierbij 
betrekken. 

• Extra inzet op preventie huiselijk geweld & kindermishandeling, jeugdoverlast, radicalisering en extremisme in 
Waterlandpleinbuurt en Buikslotermeer. 

• Aanbod beter laten aansluiten bij scholen, zowel op het primair als op het voortgezet onderwijs.  

• Gelijke kansen heeft altijd al onze focus, door Black lives matter hebben we hiervoor meer aandacht bij jongeren 
en in de buurten. Hierdoor kunnen we gerichter de thema’s meer op tafel krijgen en meer bereiken. 

Focus per gebied: Oud Noord 

• Doorbreken straatcultuur van jongeren in Volewijck en Vogelbuurt. 

• Aandacht voor pedagogisch klimaat in openbare ruimte. 

• Ouders bijstaan met (lichte) opvoedingssteun en versterken opvoedkracht (doorontwikkeling spelinlopen, 
samenwerking OKT). 

• Extra aandacht in oud noord voor vertrouwde gezichten en veilige plekken met laagdrempelige activiteiten 
bieden. 

• Uitbouwen van Buurthuis van der Pek tot een vertrouwde plek met diverse activiteiten voor kinderen uit de 
buurt, in samenwerking met de initiatiefgroep/buurtbeheergroep. 

• Ten aanzien van het pedagogisch klimaat: verminderen pestgedrag, toevoegen normbesef, gezamenlijke 
positieve omgangsvormen/regels op straat en in de speeltuinen. 
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• Vergroten sport- en spelaanbod samen met vrijwilligers en ouders. 

• De samenwerking zoeken en uitbouwen met het Anker (Bloemenkwartier) gericht op activiteiten voor kinderen. 

Focus per gebied: Noord Oost 

• Programma’s eenoudergezinnen en een stevig opvoedklimaat. 

• Vanwege grote aantal jonge kinderen het hoogste aantal van heel Noord en de toenemende invloed van de 
straatcultuur hier diverse programma’s met jongeren en ouderen op ontwikkelen. Als ook vroeg beginnen met 
tieners. 

• Spelinlopen in De Kleine Wereld en Plan van Gool uitbreiden en inzetten voor versterken opvoedkracht. 

• Extra inzet Buikslotermeer en Waterlandpleinbuurt op talentontwikkeling, ontmoeting, vertrouwde plekken, 
vertrouwde gezichten en laagdrempelige gevarieerde activiteiten voor kinderen in een achterstandssituatie 

• Inzetten op goede accommodaties in De Kleine Wereld en Plan van Gool, in samenwerking met het stadsdeel. 
Deze maken tot een vertrouwde plek voor kinderen met vertrouwde gezichten (basis kinderwerk). 

• Ontwikkelen, beheren en programmeren van een nieuwe Jeugd- en Jongerenvoorziening nabij het 
Waterlandplein ism andere partners in de buurt zoals sport, kunst en cultuur.  

• Het creëren van fysieke plekken waar huiswerkbegeleiding kan worden gegeven door verschillende partners. 

Focus per gebied: Noord West 

• Meer preventieve inzet op 12+ jeugd door vergroten aanbod van talentontwikkeling. 

• Verbeteren van jeugdactiviteiten en naschools aanbod in Molenwijk en Tuindorp Oostzaan.  

• Versnippering van het aanbod tegen gaan en verbeteren communicatie over het aanbod aansluitend bij lage 
digitale graad 

• Extra aandacht voor aanbod voor meiden. 

• Met name in de Molenwijk: meer inzet voor toeleiding ouders en jonge kinderen naar spelinlopen. Er is in deze 
wijk een hoog percentage VVE-indicaties en LVB. 

• Samenhang brengen in de programmering voor jeugd bij verschillende voorzieningen en met verschillende 
partners (ook kunstenaars, buurtinitiatieven). Zoals de jeugdvoorziening in de Banne en de nieuwe buurtkamer 
(in ontwikkeling) op en bij de Zeeslag. De voorzieningen maken tot een vertrouwde plek in de buurt met vaste 
gezichten.  

• Samen met de jeugd, ouders en vijf partners beheren en programmeren van de Jeugdvoorziening de Banne in 
Banne Noord 

• Programmering voor het nieuwe buurtpaviljoen op het Diereneiland (Kinderboerderij Diereneiland) in 
samenwerking met diverse (buurt)partners en het ontwikkelen tot een vertrouwde plek voor kinderen en ouders 
in de buurt. 
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3 Onze strategie 
Om de maatschappelijke effecten gezamenlijk te behalen hebben wij omschreven hoe we dit organiseren (proces en 
diensten) en wat we daarvoor nodig hebben (randvoorwaarden). Denk nog meer en betere samenwerking met andere 
partijen, netwerken, gebiedsteams, buurtteams en WPI. Een samenvatting van onze aanpak staat in onderstaande 
strategiekaart (figuur 2).  

 

Figuur 2 Strategiekaart 2021-2024 (Samen Noord) 

3.1 Diensten 

3.1.1 Vernieuwd aanbod 

Maatschappelijke effecten vragen om voortdurende toetsing en bijstelling van het aanbod van de Samen Noord partijen in 
afstemming met andere organisaties. De (onderliggende) vraag van bewoners in combinatie met de continue informatie-
uitwisseling tussen organisaties levert input voor nieuwe activiteiten en projecten. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Continue informatie-uitwisseling over doelgroep en aanbod. 

3.1.2 Laagdrempelige toegang 

We willen bereiken dat bewoners in de buurt gemakkelijk de toegang vinden naar wat ze nodig hebben om zich maximaal 
te ontplooien. Dit betekent dat onze voorzieningen bekend en bereikbaar moeten zijn onder bewoners en dat het niet 
uitmaakt bij welke organisatie mensen terecht komen: wij helpen hen verder. Hier hebben we de afgelopen jaren op 
ingezet, maar er moet blijvend aandacht voor zijn. Zeker met betrekking tot de bekendheid van onze voorzieningen. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Activiteiten blijven toetsen op laagdrempeligheid (zijn we vindbaar, hoe zit het met spreiding, sluit onze 
programmering aan, voelen inwoners zich welkom). 

• We bereiken kinderen en jongeren in de buurt door aanspreekbaar aanwezig te zijn op vindplekken. We doen dit 
onder andere door de inzet van de bus en ambulante rondes.  
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• Door met kinderen en jongeren in gesprek te zijn, kunnen wij hen ondersteunen en de weg wijzen naar 
activiteiten op de verschillende locaties in Noord. Ook stimuleren we hen om zich in te zetten voor de 
medebewoners van Noord. 

3.2 Processen 

3.2.1 Actieve toeleiding naar elkaar (ook buiten Samen Noord) 

Om de kwetsbare bewoners van Noord echt verder te helpen zijn we in ons dagelijks werk steeds bezig met de vraag bij 
welke activiteiten zij het meest gebaat zijn. We kijken kritisch naar wat iemand nodig heeft. Als we signaleren dat iemand 
beter kan deelnemen aan een activiteit van een andere aanbieder, of deze activiteit er juist goed bij kan doen, dan 
verwijzen we actief door naar andere partijen binnen en buiten Samen Noord.  

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Samenwerking verder vormgeven tussen organisaties (zie overzicht van alle samenwerkingen in bijlage 3) 
 

3.2.2 Meer (behoud) vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 

Onze ambities realiseren we nooit zonder een grote inzet van vrijwilligers én ervaringsdeskundigen in ons werk, zowel in 
de Huizen van de Wijk als daarbuiten. We hebben bewustzijn gecreëerd rondom het thema vrijwilligerswerk met een 
maatjescampagne in september 2019. Stimulering tot passend vrijwilligerswerk gebeurt door het hele werkveld heen. 
Door COVID-19 hebben zich veel actieve burgers aangemeld die zich in willen zetten. Het is een uitdaging om deze 
burgerkracht te behouden voor de buurten in Noord. Mensen met ervaring op een bepaald levensgebied kunnen een 
voorbeeldfunctie hebben en zijn ruimschoots aanwezig in ons vrijwilligerskader. De inzet van ervaringsdeskundigen gaat 
verder; zij hebben een opleiding, hetgeen hun tools geeft om buurtbewoners adequaat en professioneel vanuit eigen 
ervaring te kunnen ondersteunen. Daarnaast ondersteunen wij kwetsbare burgers (oa. LVB) die zich als vrijwilliger willen 
inzetten bij activiteiten. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Vrijwilligers én ervaringsdeskundigen beschouwen als essentieel onderdeel van onze organisaties. Dit uit zich 
onder meer in hun rol en positie en inspraakmogelijkheden.  

• Openstellen van ons aanbod van trainingen en cursussen aan vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.  

• Ophalen initiatieven en vernieuwing bij vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 

• Onderzoeken waar ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden. 

• Gezamenlijk werven van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 

• Meer aandacht voor werving van de ‘nieuwe’ vrijwilliger (vrijwilligersbeleid flexibeler inrichten).  
 

3.2.3 Groter bereik kwetsbare bewoners 

We zijn van mening dat Samen Noord een groot bereik heeft. Toch weten we bepaalde groepen kwetsbare bewoners 
moeilijk te bereiken. Zij komen niet naar onze organisaties of Huizen van de Wijk toe, onder meer omdat zij vinden dat zij 
hun problemen zelf moeten oplossen of omdat ze eenvoudigweg niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom blijft 
ons doel dat we meer bewoners bereiken in kwetsbare omstandigheden. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Daar waar mogelijk outreachend werken om de doelgroep te vinden (en de outreachende aanpak 
doorontwikkelen) 

• Aansluiten bij de Buurtteams voor kennisoverdracht over sociale basis en samenspel bij ondersteuning van 
kwetsbare bewoners 
 



MEERJARENAGENDA – SAMEN NOORD, AMSTERDAM NOORD 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

3.2.4 Vroegtijdig signaleren 

Als bewoners al in een vroeg stadium bij ons terecht komen, kunnen we ze beter ondersteunen en helpen. Hierdoor 
voorkomen wij escalatie tot complexere hulp. Daarom kijken wij breder dan de hulpvraag en werken wij met verschillende 
netwerken en lokale partijen samen. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de Ouder- Kindteams en alle inzet 
van de teams Jeugd op spelinlopen en binnen buurthuizen.  

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Samenwerking met OKT versterken  

• Inzetten op nauwe samenwerking met Buurtteams 
 

3.3 Randvoorwaarden 

3.3.1 Samenwerking met andere partijen en netwerken om de bewoner nog beter te helpen 

Om Noordelingen nog beter te helpen werken wij samen met elkaar, andere (lokale) partijen en netwerken, want voor 
Noordelingen stappen wij graag over onze organisatiegrenzen heen. Wij geloven in de meerwaarde van samenwerken, 
door het benutten en delen van elkaars aanbod, kennis en expertise. Om bewoners van Noord verder te helpen stellen wij 
ons in het dagelijks werk steeds de vraag waarmee onze doelgroep het meest is gebaat. Dat doen wij in samenspraak met 
andere partijen. We kijken kritisch en signalerend naar wat individuele en groepen buurtbewoners vragen/aangeven. Er is 
doorverwijzing naar de (zelf)organisaties in Amsterdam Noord (en indien passend daarbuiten) voor zowel professionele 
hulp- en dienstverlening als de informele dienstverlening/zorg, sport- en cultuurinstellingen, buurtkamers, bibliotheken en 
huisartsen. Andersom profileren we ons om ‘warme’ overdrachten te stimuleren daar waar we een ondersteunende rol 
kunnen spelen. Naast de verwijzing trekken we in de wijken en buurten op met vele informele en formele partijen. 

Onze huidige samenwerking 

Samen Noord werk met andere partijen of netwerken samen, maar zij weten niet altijd dat ze daarmee ook met het 
collectief Samen Noord samen werken. Zij kennen alleen de individuele partijen. Wij kiezen ervoor om ons niet als 
collectief te positioneren, maar als individuele partij om zo samen onze doelstellingen te bereiken.  

Uit een inventarisatie kwam een indrukwekkend beeld van het netwerk dat de Samen Noord partijen in de loop van de 
jaren in Amsterdam Noord samen hebben opgebouwd. Dit grote netwerk blijkt vele uiteenlopende organisaties te 
omvatten welke we samengevat hebben in thema’s aansluitend bij de Meerjarenagenda. Een samenvatting hiervan staat 
in figuur 3. In bijlage 3 staat een verdere toelichting op deze samenwerkingspartners.  
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Figuur 3 Sociogram Samen Noord 

 

Visie op samenwerking 

Wij spreken pas over samenwerking als partijen in onderlinge afstemming iets voor Noordelingen proberen te bereiken. 
Binnen samenwerking met andere partijen en netwerken staat voor ons vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Wij 
geloven er in dat als je langere tijd met elkaar samenwerkt binnen een transparante en betrouwbare cultuur het 
vertrouwen groeit. Over gelijkwaardigheid maken wij afspraken en vinden wij besluiten onder consensus belangrijk. Toch 
vraagt het realiseren van vertrouwen en gelijkwaardigheid ook om maatwerk. De manier waarop wij gelijkwaardigheid en 
vertrouwen realiseren bij andere partijen verschillend.  

Onze essentie van samenwerking 

Voor ons de inhoud bij onderlinge samenwerking bepalend en ligt voor ons de essentie van samenwerking in de opgave 
van gebieden. Wij werken dagelijks in ons werk samen met andere partijen op uitvoerend niveau. Als de inhoud ook vraagt 
om samenwerking managementniveau staan wij altijd open de samenwerking te formaliseren, want wij zijn ons ervan 
bewust dat wederzijdse afhankelijkheid helpt bij samenwerking.  Dit betekent dat het collectief van Samen Noord geen 
vaststaand gegeven is, maar een dynamisch construct dat open staat voor andere partijen om samen met andere lokale 
partijen de beoogde resultaten in Amsterdam Noord te bereiken.  

Samen Noord en samenwerking in de toekomst 

Noordelingen willen wij nog beter helpen door extra in te zetten op de samenwerking met partijen en netwerken. De 
samenwerking zoals staat samengevat in figuur 3 is voor ons leidend. Om deze samenwerking te verstevigen willen wij 
eind 2021 weten welke interventies er wenselijk én mogelijk zijn om de draagkracht van de buurtbewoners te versterken, 
gezamenlijk met andere partijen. Bij voorkeur door bewoners zelf met zo nodig onze ondersteuning. De focus de komende 
vier jaar ligt op: 

Samenwerking met zorg versterken in verbinding met de Buurtteams en met het Ziekenhuis 

Wij denken niet in termen van op- of afschalen, maar zetten de bewoner en haar vraag centraal. Om gezamenlijk een 
passend aanbod te kunnen bieden is het in onze optiek belangrijk om de bestaande verbindingen tussen de Sociale Basis 
en de eerstelijnszorg in stand te houden en op plaatsen waar dat nodig is de verbinding te versterken. Als wij elkaar 
gemakkelijk weten te vinden, dan komt een integraal aanbod dichterbij. (Zie bijlage 2 voor onze Position paper, waarin 
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staat wie we zijn en wat we doen richting de Buurtteams). Met het ziekenhuis Boven IJ versterken we de samenwerking. 
Op het grensvlak van zorg en welzijn verkennen we de mogelijkheden om met de patiënt/Amsterdammer zijn/haar welzijn 
te verbeteren voor de toekomst wat mede helpend is bij herstel. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Bouwen aan een vanzelfsprekende samenwerking tussen de Buurtteams en Samen Noord, bijvoorbeeld werken 
aan een adviserende rol in de Buurtteams over bewoners en netwerken waar wij zicht op hebben. 

• Bouwen aan een samenwerking met het ziekenhuis, door frequent contact met medisch maatschappelijkwerkers 
en voorlichting over ons aanbod (o.a. maatjes, stamtafels etc.) 

• Welzijn op Recept wordt als pilot geïntroduceerd in het Boven IJ ziekenhuis  

• Op specifieke afdelingen is een mantelzorgcoach rond om vragen van mantelzorgers vroegtijdig op te pikken en 
te verbinden met mantelzorgondersteuning voor na de ziekenhuisopname.   
 

In verbinding met gebiedsteams 

Wij streven naar een goede samenwerking en een continue informatie-uitwisseling met de gebiedsteams, om te weten 
wat er speelt onder onze doelgroep in de verschillende gebieden van Noord en waar de behoeften liggen van onze 
opdrachtgever en van andere partijen die actief zijn in Noord. Alles met de bedoeling om de best denkbare diensten neer 
te zetten voor onze doelgroep (in samenhang met aanbod van andere partijen en onder meer burgerinitiatieven).  

De uitvoerders van Samen Noord hebben veelvuldig contact met leden van de gebiedsteams. We bemerken in de praktijk 
dat hierdoor zijsturing ontstaat, die veelal niet is afgestemd met de accounthouders. Voor het eenduidig uitvoeren van 
onze opdracht is het belangrijk dat de opdrachtgever eenduidig is. 
 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Zijsturing voorkomen door afspraken over de uitvoering alleen te maken met de accounthouders. 

• Eenduidig inrichten van samenwerking met gebiedsteams in heel Noord, in samenspraak met de accounthouder. 

• Aanstellen van een contactpersoon voor bijvoorbeeld Jeugd en Veiligheid voor alle gebieden. 
 

Samenwerken met WPI 

De afgelopen jaren was de samenwerking met WPI goed, met name met betrekking tot individuele cliënten. Het doel was 
om deze cliënten beter te laten aansluiten bij de lokale samenleving of het bij specifieke ondersteuning die Samen Noord 
kan bieden. Toch weten wij bepaalde groepen kwetsbare bewoners moeilijk te bereiken. Zij komen niet naar onze 
organisaties of Huizen van de Wijk toe, onder andere omdat zij vinden dat zij hun problemen zelf moeten oplossen of 
omdat ze eenvoudigweg niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. Wij zijn van mening dat Samen Noord wel een groot 
bereik heeft maar dat dit kan vergroten door op meerdere wijzen met WPI samen te werken. Daarom blijft ons doel dat wij 
eind 2022 samen met WPI meer bewoners bereiken in kwetsbare omstandigheden. 
 
Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Contacten met klantmanagers intensiveren en/of specifieker maken, met als doel dat het aanbod van Samen 
Noord (nog) beter bekend is bij de klantmanagers. 

• Een groepsgerichte aanpak voor WPI-cliënten in de wijken inrichten na verdere behoefteafstemming  met WPI. 
 

Samenwerken met het onderwijs 

Met het onderwijs werken we samen om een kinderen en jongeren beter te bereiken voor activiteiten in de vrije tijd of voor 
gezamenlijk opzetten kinderparticipatie trajecten of voor weving daarvan. Dit laatste in aansluiting met de opgave van 
ook de scholen om in te zetten op burgerschapsontwikkeling.  Nieuw is dat we meer  “op maat” willen werken en bij 
scholen inventariseren wat de Jeugdpartners kunnen betekenen voor scholen en hun leerlingen.   

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 
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• Pilot individuele leerlingen toeleiden van onderwijs naar vrijetijdsaanbod en inspelen op (latente) interesses en 
weghalen belemmeringen  

Samenwerking met Kunst & Cultuur 

Kunst en cultuur draagt bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en participatie. Daarom zetten we de komende vier jaar in 
op samenwerking met Noordse- en andere kunst/cultuurpartijen tot activiteiten waar ook kwetsbaren zich thuis bij voelen 
en beter, een rol in kunnen spelen. Met verschillende organisaties uit de Kunst en Cultuur sector (buurtkunstenaars, ZZP-
ers), werken we samen om in de buurten een laagdrempelig programma van activiteiten te kunnen aanbieden. Doel is dat 
kinderen en kwetsbare kunnen kennismaken en experimenteren met onbekende creatieve activiteiten en ontdekken waar 
hun talent of belangstelling ligt. De samenwerkingspartners zijn divers en komen voor uit buurtnetwerken of contacten 
van de Jeugdpartners.  

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Cultuur en Kunst activiteiten binnen Huis van de Wijk stimuleren en profileren (o.a. in samenwerking met 
Noordse kunstenaars) 

• Kunstgaleries en -cultuur betrekken bij projecten en de huizen van de wijk (zoals Dakota (NDSM terrein) bij de 
zomerschool 2020) 

• Samenbrengen van kunst- en cultuuropleidingen met buurtbewoners van Amsterdam Noord d.m.v. gezamenlijk 
ontwikkelen en faciliteren van kunst- en cultuurprojecten. 

Samenwerking met sport 

Samen Noord werkt al samen met sportorganisaties, maar wil dit versterken. Net als in de samenwerking met Kunst  & 
cultuurorganisaties, kan door intensiever en meer gericht samen te werken met diverse sportorganisaties en aanbieders 
van sport & beweging aanbieders veel meerwaarde gecreëerd worden voor onze doelgroepen. Door zich een actievere en 
gezondere levensstijl eigen te maken, kan direct gezondheidswinst behaald worden zoals bijvoorbeeld bij de  bestrijding 
van obesitas, hoge bloeddruk en Diabetes II.  Sport en beweging heeft daarnaast ook een positieve invloed in het sociaal-
emotionele domein: het kan een rol spelen in de bestrijding van dementie en van eenzaamheid en depressie. 

Volwassen kunnen o.a. via Gezond Noord in gesprek met Ervaringsdeskundigen en professionals om inspiratie op te doen 
en advies te krijgen over mogelijkheden om te werken aan een actieve en gezonde levensstijl. Gezond Noord is oa te 
vinden in meerdere gezondheidscentra én het brughuisje in de Tolhuistuin. Naast advies organiseren zij cursussen en 
trainingen.  

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• De komende jaren wordt er voor de meer kwetsbare oudere doelgroepen ook specifiek bewegingsaanbod 
ontwikkeld. Dat doen we met de diverse sportaanbieders maar ook met betrokken sportieve vrijwilligers  die een 
actieve rol willen spelen. Dan kan gaan over samen wandelen, fietsen, zwemmen, joggen, dansen, wandelhockey 
etc. 

• Dit aanbod wordt op Noord beweegt.nl aangeboden. Deze website krijgt daarom een doorontwikkeling die 
samen met het Stadsdeel Noord tot stand wordt gebracht. 

 

 

3.3.2 Sterke ondersteuning vrijwilligers 

Samen Noord heeft een geharmoniseerd vrijwilligersbeleid om daarmee vrijwilligers zo eenduidig mogelijk te faciliteren 
bij hun vrijwilligerstaak. Doordat onze voorwaarden en manier van omgaan met vrijwilligers met elkaar zijn afgestemd, 
kunnen vrijwilligers makkelijker worden ingezet. Daarnaast zien we dat vrijwilligers blijvend begeleiding en coaching nodig 
hebben om effectief ingezet te kunnen worden en om hen voor langere tijd aan ons te binden. Zeker is dit na COVID-19 in 
een belangrijk aandachtspunt. 

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 
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• Programma’s gericht op behoud vrijwilligers.  
 

3.3.3 Gezamenlijk aanbod bekend bij andere partijen 

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het belangrijk dat andere partijen die in Noord actief zijn ons aanbod kennen, 
wij elkaar onderling weten te vinden en naar elkaar doorverwijzen. Bij de formele zorg is nog winst te behalen maar 
wellicht ook bij andere welzijnsinstellingen of organisaties met werknemers in kwetsbare omstandigheden.  

Wat gaan we hier o.a. voor doen: 

• Programma’s gericht op behoud vrijwilligers. Maken en uitvoeren van communicatieplan: aanbod van Samen 
Noord bekend maken bij andere (lokale) organisaties (van uitvoerder op uitvoerder). 

• Vergroten van kennis van onze collega’s over de steeds veranderende sociale kaart, onder andere door aan te 
sluiten bij de Buurtteams. 

• Verspreiden van kennis van actieve bewoners en vrijwilligers in het netwerk. 

• Beter benutten van KOPPL, waarin hulpvragen en vrijwilligers elkaar kunnen vinden door de hele stad heen. 
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4 Hoe verder? 
Om onze maatschappelijke ambities te bereiken worden opdrachten uitgevoerd en verdeeld. De opdrachten staan per 
hoofdstuk beschreven in wat gaan we hier o.a. voor doen. Dit wordt uiteengezet in de tijd. Daarnaast is onderliggend 
Meerjarenagenda leidend voor ieders subsidieaanvraag. 
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Bijlage1: Inhoudelijke ontwikkelingen 
Om te bepalen hoe onze Meerjarenagenda er uit moet komen te zien hebben we eerst stilgestaan bij ontwikkelingen die er 
op ons afkomen. Deze ontwikkelingen, zowel algemene ontwikkeling als specifiek gericht op jeugd en volwassenen, staan 
per sectie beschreven. Ook hebben we rekening gehouden met de ontwikkelingen per gebied. De onderstaande tekst is 
van invloed geweest op het bepalen van de strategische ambities en haar doelstellingen voor de komende vier jaar. 
 

4.1 Ontwikkelingen rondom jeugd 

4.1.1 Meer aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren  

De gemeente Amsterdam trekt extra geld uit voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het college van B&W investeert in 
extra in preventieve hulp aan jeugdigen in kwetsbare omstandigheden en hun ouders. Dat staat in de beleidsbrief ‘Positief 
Perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam’. De aanpak is gebiedsgericht, richt zich meer op preventie en op het 
jongeren- en kinderwerk. Het heeft als doel om kwetsbare jongeren in staat te stellen om een positieve toekomst op te 
bouwen en te voorkomen dat zij ‘onderuit glijden’ voordat zij volwassen zijn. Stedelijke diensten zijn leidend voor deze 
verschuiving in focus. Per gebied wordt bepaald waar de opgave het grootst is. Dit bepaalt de gemeente op basis van data 
uit de kwetsbaarheidsindex, de analyses van de OKT’s en ervaringen van werkers, hulpverleners en politie. Daarom trekt 
het College nadrukkelijk samen op met de jongerenwerkorganisaties in de stad.  

Impact op Samen Noord: 

• Samen Noord wil nog meer preventief werken om doelgroepen in kwetsbare omstandigheden eerder te 
bereiken en hun talenten te ontwikkelen en waar mogelijk op de ‘juiste’ weg te houden. Wij zullen onze focus 
(nog) meer richten op kwetsbare kinderen en jongeren (op buurtniveau). 

• Er wordt nadruk gelegd op onder meer het onderwijs: specifiek m.b.t. de overgang van het primair naar het 
voortgezet onderwijs. 

• Voor het jongerenwerk en kinderwerk betekent dit dat we het aanbod nog toegankelijker maken voor de 
doelgroep. 

• Het kinder- en jongerenwerk zorgt voor vertrouwde gezichten en toegankelijke veilige plekken in de buurt; 

• Het kinder- en speeltuinwerk wordt met extra fte uitgebreid. 

• Door deze verschuiving in focus stuurt het stadsdeel partijen individueel aan in plaats van het collectief. Daar 
willen we een oplossing voor vinden om zijsturing te voorkomen. 

• Extra inzet, samen met partners zoals OKT, is nodig voor de versterking van opvoedkracht van ouders en het 
pedagogisch klimaat in de buurten. 

4.1.2 Meer aandacht voor kinderen tussen 0-4 jaar en hun ouders 

In het kader van kansengelijkheid en in samenwerking met de OKT’s is er meer aandacht voor kinderen tussen de 0-4 jaar 
en hun (vaak jonge) ouders. Er is meer aandacht voor opvoeden in de wijk, hier hebben ook vrijwilligers een rol in. 

Impact op Samen Noord: 

• Wij geven steeds meer aandacht aan opvoeden in de wijken: tijdens de spelinlopen van SPIN zijn er momenten 
waarin ouders hun opvoedingservaringen delen. In samenwerking met Warm Welkom worden ook ouders 
bereikt met een migratieachtergrond. 

• Ouders met een migratieachtergrond werven en trainen we voor inzet als vrijwilliger op de spelinlopen. De 
vrijwilligers zijn ter ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers en om ouders met een 
migratieachtergrond beter te kunnen bereiken. 

• Wij zien een kans om programma’s over ‘opvoeden in de wijk’ in samenwerking met volwassenpartijen verder te 
ontwikkelen. Zo gaan we samen met Prisma onderzoeken hoe we ouders met een licht verstandelijke beperking 
kunnen toeleiden naar de spelinlopen.  
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4.1.3 In het basisonderwijs is een lerarentekort en is de segregatie groot  

Het lerarentekort in het basisonderwijs in Amsterdam blijft stijgen. Zeker in Amsterdam Noord. Dit is een groot probleem 
voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Scholen moeten maatregelen nemen om onderwijs te kunnen blijven 
bieden. Zo halen zij extra ondersteuning van buiten en worden ze gedwongen om externen binnen te halen die vaak 
onbevoegd zijn. Daarnaast neemt de kloof tussen zwarte en witte scholen in het Amsterdamse onderwijs toe. Scholen met 
kinderen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met problemen dan andere scholen. Daarom is hulp op 
deze scholen steeds belangrijker aan het worden. 

Impact op Samen Noord: 

• Wij brengen de Sociale Basis graag binnen scholen. Naast de lopende brede talentontwikkelingsactiviteiten zien 
wij een kans om scholen met meer kinderen in kwetsbare situaties – zoals levend in armoede en met een 
migratieachtergrond – te ondersteunen met onze programma’s (denk aan thema’s als gezond leven en gezond 
gewicht). 

• Wij zetten eigen docenten in vanuit onderwijsmiddelen op diverse scholen om zo deels het lerarentekort op te 
vangen. 

• Ook het omgekeerde geldt: we verbinden de docenten, leerlingen en ouders van de basisscholen met wat er in 
de buurt gebeurt en aan het bestaande aanbod. 

• Daarnaast zijn we als jeugdpartners sterk in het ontwikkelen van verschillende vormen van kinderparticipatie. 
Hier ligt een grote kans om te verbinden met het basisonderwijs, met name op het gebied van 
burgerschapsvorming (democratische vaardigheden, verantwoordelijkheid). 

• De jeugdpartners zien tevens mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort door  
(HBO-)professionals te leveren die onder schooltijd een deel van het lesprogramma kunnen verzorgen dan wel 
de leerkracht ondersteunen. Gefinancierd vanuit de extra middelen die de scholen hebben voor het aanpakken 
van het lerarentekort.  
 

4.2 Ontwikkelingen rondom volwassenen 

4.2.1 Meer mensen moeten aan het werk 

WPI heeft als doel om 25% ‘bestandsreductie’ te realiseren (25% minder mensen met een uitkering). De focus komt bij WPI 
daarom te liggen op de beweging naar betaald werk. Als de aanpak naar betaald werk echter niet lukt, komt een persoon 
in een ander traject terecht.  

Impact op Samen Noord: 

• Wij zien het als kans om ons juist te richten op de overige 75% WPI-klanten; in deze groep zijn veel mensen met 
een licht verstandelijke (LVB) of psychische beperking. Wij kunnen hen helpen met participatie of door 
vrijwilliger te worden, o.a. via ‘Noord Actief’. 

• Een nauwere verbinding met WSP en Noord Werkt is gewenst. Vooral nu door de huidige ontwikkelingen het 
aantal werkelozen toeneemt en de toename blijft stijgen. 

• Door hogere werkeloosheid voorzien wij een toename van (kwetsbare) bewoners die iets willen doen met hun 
tijd. We verwachten daardoor meer druk op het participatiewerk.  

4.2.2 Meer nieuwe Noordelingen 

De bevolkingssamenstelling van Amsterdam Noord verandert snel, onder andere doordat er veel wordt gebouwd. Door de 
verandering in samenstelling van wijken verdwijnt de verbinding tussen mensen in de wijk. Daarnaast zijn nieuwe 
Noorderlingen wel bereid om vrijwilligerswerk te doen, maar hebben zij heel andere verwachtingen van dit werk (meer 
wensen/eisen, kortere en flexibeler inzet). 

Impact op Samen Noord: 

• We willen zorgen voor plekken van samenkomst voor de verschillende groepen nieuwe en oude inwoners, en een 
rol pakken in de verbinding tussen die groepen. 
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• Wij zien het als kans om ons ook op deze nieuwe vrijwilliger te richten.  

4.2.3 Meer verwarde mensen en meer mensen met dementie 

Er is een toename van verwarde mensen en ouderen met dementie in de wijken. Dit brengt complex gedrag met zich mee. 

Impact op Samen Noord: 

• Deze doelgroep vraagt een aanbodgericht programma en een goede samenwerking met maatschappelijk werk 
(zorg). Het is noodzakelijk om voor deze doelgroepen ons aanbod te versterken in de Huizen van de Wijk en de 
buurtkamers. 

• We gaan andere innovatieve manieren zoeken om deze mensen te bereiken. Eén daarvan is het versterken van 
de samenwerking met woningcorporaties, want zij zijn waarschijnlijk bekend met deze mensen. 

• We willen onderzoeken of we de nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld als maatjes kunnen inzetten voor deze 
mensen. Hier willen we de ideeën laten ontstaan vanuit de (nieuwe) vrijwilligers, zodat er een grotere mate van 
eigenaarschap ontstaat op de initiatieven. 

• De laagdrempelige toegang van de Huizen van de Wijk moet op deze doelgroep worden ingericht. Hierbij gaat 
het niet alleen om aanbod, maar ook om voldoende professionele medewerkers en om bejegening. 

4.2.4 Meer langdurig mantelzorgers binnen mantelzorgers met migratieachtergrond 

Ouderen migranten worden vaak verzorgd door eigen familie en naasten. Mensen met een migratieachtergrond zijn 
daarom vaak langdurig mantelzorger. Tegenwoordig biedt zelfs een op de vier mantelzorgers langdurig hulp aan hun 
naasten. Dat leidt tot veel overbelasting bij deze doelgroep.  

Impact op Samen Noord: 

• Mantelzorg is een normaal onderdeel van het leven van gezonde mensen. In een samenleving met meer mensen 
in kwetsbare omstandigheden zoals in Noord zien wij een rol voor ons weggelegd om verschillende doelgroepen 
aan elkaar te koppelen. De kans dat zij elkaar tegenkomen en hulpvragen durven te stellen is aannemelijk klein. 
Hiervoor is ondersteuning nodig. We doen dit door te matchen binnen programma’s gericht op 
empowermenthet toeleiden naar begeleiding door mantelzorgcoaches en door het aanbieden van 
steunprogramma’s, bijvoorbeeld voor jonge mantelzorgers. 

• We zien een kans om aanbod te ontwikkelen voor jonge mantelzorgers (kinderen). 

• We brengen groepen mantelzorgers bij elkaar voor meer bewustwording, en om elkaar te ondersteunen. 

4.2.5 Meer economisch daklozen 

Er is een toenemende groep daklozen vanwege economische oorzaken. Dit zijn mensen die redelijk zelfredzaam zijn, maar 
door pech of kleine problemen uiteindelijk op straat belanden.   

Impact op Samen Noord:  

• Omdat dit een toenemende doelgroep is, delen we hierover kennis en ervaringen. 

• Alhoewel het in Amsterdam niet eenvoudig is, ondersteunen we hen bij het verkrijgen van huisvesting. 

• We wijzen hen de weg naar goede ondersteuning voor andere aanwezige problematiek. 

• We onderschrijven dat er onvoldoende huisvesting is in Amsterdam en hebben diverse programma’s ontwikkeld 
die mensen breder laten nadenken over huisvesting. 

4.2.6 Circulaire stad, energietransitie en duurzaamheid 

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. In een circulaire stad worden grondstoffen en materialen hergebruikt en 
gaan zo niet verloren. Deze inzet op hergebruik zorgt voor grotere lokale werkgelegenheid in de reparatie- en 
verwerkingssector. Daarnaast werkt Amsterdam aan duurzaamheidsdoelstellingen. Hierdoor verwachten we dat 
bewoners moeten investeren in duurzamer wonen, bijvoorbeeld door de aanschaf of huur van zonnepanelen of door van 
het gas af te gaan. Hierdoor ontstaat een toename van de woonkosten bij eenzamen en kwetsbare gezinnen. 

Impact op Samen Noord: 
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• We willen bewonersinitiatieven stimuleren op thema’s met betrekking tot de circulaire stad en rond het aangaan 
van energiecollectieven en gelijksoortige constructies om samen de kosten te drukken. 

• We willen de contacten met woningbouwcorporaties verstevigen en pleiten voor een goede 
informatievoorziening richting bewoners, om te voorkomen dat kwetsbare mensen hierdoor schulden 
opbouwen. 

4.3 Algemene ontwikkelingen 

4.3.1 Meer focus op ontwikkelbuurten 

De gemeente Amsterdam legt meer focus op ontwikkelbuurten dan voorheen, om ervoor te zorgen dat minder mensen 
tussen wal en schip raken. Dit zijn in Noord West: Molenwijk, Banne Noord en Banne Zuid. In Oud Noord: Volewijck en 
IJplein – Vogelbuurt. In Noord Oost: De Kleine Wereld en De Waterlandpleinbuurt. In ontwikkelbuurten zijn de 
maatschappelijke problemen het grootst en het meest hardnekkig, daarom zetten we hier op in.  

Impact op Samen Noord: 

• Wij richten ons in onze aanpak nog meer op de ontwikkelbuurten en sluiten actief aan bij ontwikkelingen binnen 
die buurten. 

4.3.2 COVID-19 

COVID-19 heeft een aanzienlijke impact op de samenleving. In het algemeen, en daarmee uiteraard ook in Amsterdam 
Noord. Omdat contact met elkaar de verspreiding van het virus verhoogt, moesten alle activiteiten op afstand worden 
georganiseerd en zijn sommige voorzieningen tijdelijk gesloten of is de dienstverlening op andere manieren voortgezet. 
Door COVID-19 is de verwachting dat er een grote groep mensen in financiële problemen komt. 

Impact op Samen Noord: 

• Programma’s aangepast of opgeschort, net als bij andere aanbieders van dienst- en hulpverlening. 

• Veel nieuwe vrijwilligers aangemeld (ook krachtige bewoners), de hulpvraag was kleiner. 

• Andere (digitale) activiteiten in de nieuwe samenleving ontstonden. 

• Crisis opvang voor dak- en thuislozen opgezet. 

• Financiële gevolgen door sluiting van de Huizen van de Wijk gedurende de crisis. 

• Vragen m.b.t. het vinden van werk zijn in aantal toegenomen door verlies aan banen. 

• De samenwerking met de Ouder- en Kindteams (OKT’s) en de jeugdpartners is nog sterker geworden. Dit ten 
gunste van gezinnen die in de knel zaten. 

• Ongedocumenteerde gezinnen zitten in een zeer kwetsbare positie door COVID-19, snelle informele hulp is 
geboden om te voorkomen dat zij in de formele hulpverlening terecht te komen. 

4.3.3 Black Lives Matter: 

Naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse George Floyd vonden in juni 2020 op veel plaatsen in wereld protesten 
plaats. Hierdoor kwam de protestbeweging Black Lives Matter volop in het nieuws. Black Lives Matter is ontstaan in de 
Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De 
boodschap en acties van deze beweging raakt ook Samen Noord. Een groot deel van onze klanten heeft een 
migratieachtergrond. De situatie waarin ze verkeren is voor een deel terug te voeren op een gebrek aan kansen. 

Impact op Samen Noord:  

• Aandacht voor gelijkheid binnen al onze programma’s en activiteiten. 

 

  

https://www.amsterdam.nl/projecten/molenwijk/
https://www.amsterdam.nl/projecten/banne-noord/
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/
https://www.amsterdam.nl/volewijck/
https://www.amsterdam.nl/ijplein-vogelbuurt/
https://www.amsterdam.nl/projecten/kleine-wereld-opknappen-buurt/
https://www.amsterdam.nl/projecten/waterlandpleinbuurt/
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Bijlage 2: Position Paper Samen Noord 
Buurtteams Amsterdam 

20 maart 2020 

4.4 Samenvatting 

4.5 Inleiding 

Om de dienstverlening in de wijk herkenbaarder en dichterbij de Amsterdammer te organiseren komen er in Amsterdam 

‘Buurtteams die samenhangende zorg en ondersteuning in de buurt organiseren en financieren. De Buurtteams worden de 

plek waar bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, opvoeden, inkomen, schulden en veiligheid. De 

Buurtteams werken nauw samen met de bestaande Ouder- en Kindteams en met de Sociale Basis. In Amsterdam Noord 

komen naar verwachting negen Buurtteams; net als in andere stadsdelen worden een aantal functies op stadsdeelniveau 

georganiseerd. Zo lezen wij: 

 

“De Buurtteams worden de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt. Het is in de buurt en in 

samenhang georganiseerd: eenvoudig en herkenbaar voor zowel inwoners als professionals. Een plek in de buurt 

waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. De Buurtteammedewerkers bieden ondersteuning en begeleiding 

bij een breed scala aan vragen. Ze werken generalistisch maar brengen ieder hun eigen specialisme mee, de 

zogenaamde T-shaped professional. Zij werken nauw samen met de Sociale Basis, ofwel met de professionals van 

de welzijnspartijen én de vele vrijwilligers in de stad. Als de hulpvraag niet door het Buurtteam kan worden 

uitgevoerd dan kunnen zij aanvullende zorg- en ondersteuning inschakelen.” 2 

 

Belangrijke opdracht van de Buurtteams is ‘klein houden wat klein kan blijven’. De beweging naar minder professionele 

zorg moet op gang gebracht worden door meer gebruik te maken van voorliggende voorzieningen en het netwerk in de 

buurt. De focus ligt nu nog te veel op specialistische voorzieningen voor specifieke doelgroepen; dit gaat ten koste van 

maatschappelijke initiatieven en interventies die zich richten op preventie en laagdrempelige (collectieve) aanpakken in de 

 

 

 

 

 

2 Uit: Gemeente Amsterdam; Professionals Sociaal Domein: “Uitleg Buurtteams Amsterdam” 

Dit Position Paper is geschreven vanuit de wens van Samen Noord, negen organisaties in de Sociale Basis in Amsterdam 

Noord, om samen met de Buurtteams de stedelijke ambitie; ‘Sociale Basis is voorliggend aan zorg en specialistisch aanbod’ 

concreet inhoud te geven. Zodat we de zorgvraag van bewoners nog beter oplossen. Wij leveren hiervoor vanuit de 

voorliggende voorzieningen een breed scala aan ondersteuning voor kwetsbare burgers en we bieden de Buurtteams een 

aanspreekpunt in de Sociale Basis. Op deze wijze zorgen wij er voor dat wij in samenwerking een integraal 

ondersteuningsplan leveren, gericht op een vermindering van de caseload van de geïndiceerde zorg.  
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wijken. Van de stadsdelen wordt verwacht dat ze binnen de Sociale Basis collectieve activiteiten stimuleren die de 

zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken. De Buurtteams krijgen de opdracht mee om nauw samen te werken 

met maatschappelijke partners, vrijwilligers en bewonersorganisaties. Alleen daar waar de Sociale Basis geen oplossing 

biedt of kan bieden heeft het Buurtteam de opdracht om deze activiteiten zelf te organiseren. 

 

4.6 Samen Noord: de Sociale Basis in Amsterdam Noord 

• Samen Noord is een collectief van negen welzijnsorganisaties in Noord3 die in de afgelopen 3 jaar hebben bewezen 

goed te kunnen samenwerken om ook de meest kwetsbare groepen te ondersteunen met zowel collectief als 

individueel aanbod. 

• De coalitie Samen Noord heeft de opdracht om gezamenlijk de Sociale Basis te versterken en te vernieuwen. Samen 

Noord sluit aan op gebiedsgerichte uitwerking en ontwikkelbuurten, vanuit het stedelijk kader ‘Samen Vooruit’. Wij 

doen aan vroegsignalering en preventie, vergroten burgerkracht, zorgen dat Amsterdammers mee kunnen doen en 

voorkomen dat Amsterdammers met een kleine zorg- of ondersteuningsvraag in een zwaar traject terechtkomen. Die 

basis is er voor alle bewoners van Noord Amsterdammers; jong en oud, kansarm en kansrijk.  

• Onze activiteiten sluiten aan op wat er bij de bewoners leeft en in de buurten nodig is. We kennen ‘onze’ wijken en 

bewoners. Die kennis benutten we om samen met bewoners activiteiten op te zetten die de zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid versterken. We verbinden mensen en stimuleren dat ze aan de slag gaan. Mensen met 

hulpvragen vinden elkaar binnen de collectieve activiteiten, in contact met lotgenoten voelen ze zich zekerder en 

minder alleen en kunnen ze hun opgaven beter aan. 

• De inzet van veel vrijwilligers betekent dat de informele ondersteuning in de Sociale Basis naast de mensen staat, 

zonder professionele afstand. 

 

 

 

 

 

 

3 Civic, DOCK, Doras, LKH, Prisma, DRG, SPIN, VCA, Wijsneus 
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4.7 Samen met de Buurtteams op weg naar passend aanbod 

Al sinds de overheveling van de thuiszorg van het Rijk naar de gemeenten wordt ingezet op het zoeken naar 

ondersteuning in het eigen netwerk voordat formele zorg wordt aangesproken. Met de introductie van de Buurtteams 

wordt dit beginsel een van de fundamenten van het Amsterdamse Sociaal Kader:  

 

“Investeren in het (sociale) netwerk en in de eigen mogelijkheden van inwoners. Dit is belangrijker dan ooit, want 

deze investering maakt mensen veelal sterker en in staat om (lichte) problemen zelf op te lossen. Dat voorkomt 

vaak dat, waardoor mensen minder makkelijk in een zwaarder traject terecht komen.”4 

 

Samen Noord denkt dat hier nog kansen onbenut blijven en veel meer mogelijk is door netwerken te faciliteren vanuit zorg 

en welzijn gezamenlijk. Denk aan een investering in een netwerk van ouders die opvoedervaringen met elkaar delen, aan 

het legioen aan vrijwilligers die binnen een splitsecond is geworven om steun te bieden aan kwetsbare als de nood aan de 

man is, aan wijkgerichte informele communities van kwetsbare Amsterdammers uit de WMO doelgroep, of aan de 

informatievoorziening binnen de Huizen van de Wijk voor zowel bewoners met een zorgvraag als hun netwerk. Maar we 

zien ook dat het netwerk van de meest kwetsbare Amsterdammers broos is. Vanuit de Sociale Basis kan op basis van 

collectief en soms ook individueel aanbod ondersteuning op maat gegeven worden die het netwerk in staat stelt de 

ondersteuning langdurig te kunnen bieden. Bijvoorbeeld met trainingen, maar ook gewoon door gezamenlijke 

ontspanning. Hiermee wordt voorkomen dat intensieve (en dure) individuele begeleiding noodzakelijk is. Wij zien dat bij 

een groeiende groep mensen zorgvragen worden benoemd, terwijl de oorzaak en de oplossing van deze vraag buiten het 

domein van de zorg liggen.  

 

“Ligt de oorzaak van problemen in het sociale domein, begin daar dan. Het uitgangspunt van interventies is dan de 

sociale context van de mensen. Het heeft geen enkele zin een maagverkleiningsoperatie bij een obees persoon te 

doen als de sociale context waar de obesitas door is ontstaan niet wordt meengenomen. Het leidt tot herhaling van 

zetten, teleurstellingen, onnodige kosten en geestelijk leed.” 5 

 

 

 

 

 

4 Uit: Professionals in het Sociaal Domein; Oog voor het netwerk bij toekomstige Buurtteams 

5 Uit: column op www.sociale vraagstukken.nl 



MEERJARENAGENDA – SAMEN NOORD, AMSTERDAM NOORD 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

In onze visie zijn kwetsbare burgers gebaat bij (eerstelijns-) zorg als een mogelijk sluitstuk van een bredere analyse, en niet 

als eerste interventie. Netwerkversterking van het systeem is daarmee belangrijker dan ooit. Samen Noord kijkt als Sociale 

Basis naar wat nodig is voor de bewoner. Om deze zorg rondom de bewoner goed te organiseren is het van belang dat het 

Buurtteam dicht bij de Sociale Basis staat.  

 

4.8 Eerst ondersteuning dan zorg: een nieuw paradigma  

In onze visie wordt de zorg rondom een burger straks zo georganiseerd dat het vergroten van zelfredzaamheid en het 

verlagen van kwetsbaarheid begint bij ondersteuning van zijn systeem (familie en netwerk). Waarna de Sociale Basis, 

eerstelijns zorg (Buurtteams) en specialistische zorg daarop (kunnen) volgen. Wij denken daarbij niet in termen van op- of 

afschalen (figuur 1), maar zetten de bewoner centraal (figuur 2). 

 

 

 

 

Om gezamenlijk een passend aanbod te kunnen bieden is het in onze optiek belangrijk om de bestaande verbindingen 

tussen de Sociale Basis en de eerstelijnszorg in stand te houden en op plaatsen waar dat nodig is de verbinding te 

versterken. Als wij elkaar gemakkelijk weten te vinden, dan komt een integraal aanbod dichterbij.  

 

4.9 Organiseer de inbreng van de Sociale Basis  

De gemeente wil de Sociale Basis versterken. Vanuit deze stevige Sociale Basis wil Samen Noord de Buurtteams 

versterken door nauw samen te werken. We stellen onder meer het volgende voor: 

Specialistische zorg 

Buurtteams 

Sociale Basis 

Familie 

en netwerk 

Figuur 1: cliënt opschalen en afschalen  
Figuur 2: ondersteuning en zorg rondom de burger 
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• Samen met de Buurtteams brengen en houden we in beeld wat er nodig is in de wijken en voor de bewoners van 

Noord. Daarbij zijn de partners in Samen Noord gericht op preventie en vroegsignalering, waarmee wij voor de 

Buurtteams een laagdrempelige ingang zijn naar moeilijk te bereiken doelgroepen. Onze (participatie-)medewerkers 

zijn op de hoogte van het aanbod en de activiteiten in de buurt op het gebied van wonen, inkomen, schulden, zorg en 

werk. Deze informatie brengen wij graag in bij de Buurtteams.  

• Samen met de Buurtteams willen we de ambitie ‘Sociale Basis is voorliggend aan zorg en specialistisch aanbod’ 

concreet inhoud geven door samen te werken aan stevige netwerken en collectieve activiteiten die bijdragen aan 

zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 

• We willen de Buurtteams faciliteren bij het maken van een integraal ondersteuningsplan voor de cliënt door een vast 

aanspreekpunt vanuit Samen Noord te bieden en een gestructureerd overleg af te spreken. 

 

4.10 Waar zet Samen Noord zich voor in 

 

4.11 Focus 2020 en verder 

Binnen onze sociale basis streven wij naar een cohesie waarin oude en nieuwe, sterke en kwetsbare bewoners elkaar 

versterken en met elkaar verbinden. Door onze samenwerking hebben wij een sterke sociale basis in Amsterdam Noord 
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gerealiseerd. Natuurlijk zijn wij nog niet klaar. Wij zien nieuwe uitdagingen voor 2020 én daarna. Zo worden 

ontwikkelbuurten belangrijker, leggen wij een grotere focus op gezondheid en taal, zetten we ons in om bewoners de weg 

online te wijzen of online weerbaar te maken, gaan wij nog meer de straat om meer doelgroepen te bereiken, ontwikkelen 

wij innovatief en nieuw aanbod voor nieuwe (kwetsbare) doelgroepen en zetten wij ons blijvend in om (nieuwe, flexibele) 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te werven, toe te rusten en aan ons te verbinden.  

Kortom: wij blijven het welzijn van de Noorderlingen centraal zetten!  
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Bijlage 3: Sociogram 
Schema van netwerkpartners Samen Noord. 

Amsterdam, september 2020 

Uitgangspunt:  

• Overzicht samenwerkingslijnen met organisaties in Noord buiten Samen Noord, algemeen en per 
wijkzorggebied. 

• Dit document wordt in zijn geheel opgenomen in een bijlage als onderligger. 

• Het overzicht is een momentopname aangezien er geregeld vernieuwingen zijn in de uitvoering.      

Onderliggende documenten:  

• Meerjarenagenda, inventarisatie netwerkpartners door Managers Samen Noord 

• Jasmijn op pad (voorlichting dementie en mantelzorg) 

• Jaarverslag Samen Noord 2019 

• Outreachend werken, tussentijdse rapportage 

• Gezond Noord  

• Document samenwerking huisartsen Welzijn op Recept. 

• Vanuit de organisaties/uitvoering aangeleverde gegevens.  
 

Thema Noord breed Specifiek WZG Oud 
Noord 

Specifiek WZG Noord 
Oost 

Specifiek WZG 
Noord West 

Jeugd en 
Jongeren   

Ouder Kind Centra 

aansluiting 
buurtgroepen zoals 
Buurtouders,  

Solid Ground     

Tinteltuin  

Combiwel 

Street Corner Work 

Team Sport Service 
(Gemeente)  

Stichting 
Studiezalen 

SKC (Zie onderwijs?) 

 

OKT bij alle Spelinlopen en 
Speeltuinen 

Happy Zijn 

Diverse (buurt) Kunstenaars/ 
zzp i.v.m. activiteiten. 

Tinteltuin kinderopvang 

Evenementenmakelaar 
(sport) 

Sciandri 

Positieve Pedagogisch 
omgeving 

 

 

 

Okt bij alle Spelinlopen en 
Speeltuinen/kinderwerk 

Combiwel VVE en 
kinderopvang 

Diverse (buurt) Kunstenaars/ 
zzp i.v.m. activiteiten 

Ciao Bruno  

Fun to sport 

Kids club wekelijks 

Noordje 

Speeltuinvereniging 
Nieuwendam 

Studiemax  

Jongeren 
Schuldhulpverlening 

OKT: 
OuderKindAdviseurs : 2-
wekelijks Opvoed-
spreekuur in Evenaar.  

Stichting Vooruit 

Diverse (buurt) 
Kunstenaars/ zzp i.v.m. 
activiteiten 

OKT bij alle 
Spelinlopen/Speeltuine
n. 

Ciao Bruno 

Tinteltuin Kinderopvang 

Sciandri  

Funtrax 
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Informele 
netwerken 

Bewoners(activiteite
n) in de huizen van 
de Wijk en de 
buurtkamers.  

Buurtkamers,  

ZIN locaties,  

particuliere 
initiatieven  

Overleg Informele 
Zorg Noord breed:  

Humanitas,  

Unie van 
Vrijwilligers, Leger 
des Heils. 

Team Ed 
Ervaringsdeskundig
en 

Burenbond,  

Lief en leed 
aanjagers, de 
buurtbewoners 

Banne Hopper 

Burennetwerk 

Noordmakers 

 

Zie ook sociale basis 
algemeen  

Arabische 
vrouwenvereniging,     

Buurtkamer Heliotroop, 

Buurtkamer ’t Anker 
(Bloemenkwartier) 

Buurthuis van der Pek. 

Buurtwerkkamer ‘Ons 
Koekoeksnest’ 

Buurtcentrum De Driehoek  

Gele Pomp, Hotmamahot 

Linda Carolus  

Roze tanker 

Pek-o-Bello 

Antoniushuis 

Noorderpark leeft 

Manifest De Punt 

Floracenter: Flora4Life, 
Florakokjes,  On&Backstage 

Sweet 70  

In de Blauwe huiskamer  

Buurt ambassadeurs 

 

Zie ook sociale basis 
algemeen  

Het Breedhuis 

Buurtkamer de Kleine 
Wereld,  

Buurtkamer Bussumerstraat,  

Stichting Experimentele 
Werkplaats 

Buurtkamer de Parel 

Buurtkamer ’t Waaltje 

St Beheer moestuinen 
Noord 

Dorpsraad landelijk noord 
Buurtkamer Klipperstraat 
Buurtkamer de Wasknijper 
Buurt ambassadeurs 

Noorderparkkamer 

Stichting het Middelpunt 

Leesclub Tolhuistuin 

St Cleopatra 

Zie ook sociale basis 
algemeen  

Molenwijkkamer,  

Buurtkamer De Bolder, 

B.A.S.T. (Body And Soul 
Training)  

Buurtkamer Kadoelen 

Tante Tosti  

Het Middelpunt 

Het Fort 

Leger des Heils de 
Banne 

Stichting 
Kinderboerderij 
Diereneiland 

sociale basis 
algemeen 

Zie ook informele 
netwerken 
Wijkzorgnetwerk 
(tafels) 

Vrouwenorganisatie
s  

Migrantenorganisati
es  

Organisaties voor 
Eigen plan en Eigen 
Kracht, 

Scip: Cliënt 
gestuurde 
Initiatieven en 
Projecten. 

Jekuntmeer.nl 

Ik Ontmoet Mij – 
AdelheidZinaplatfor
m 

Zie ook informele netwerken  

Vrouwenbazaar 

Philadelphia community 
building 

Buurtouders 

 

Zie ook informele netwerken  

Stichting Malak,  

Korthagenhuis 

Odense huis ( het schouw) 

SIPI 

Philadelphia community 
building 

 

Zie ook informele 
netwerken  
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ZZP’ers Noord voor 
programmering 

Bureau Halt 

Reclassering 
Vrijwilligersacademi
e 

Stichting Sina 

100% Noord app 

Facebookgroepen 
algemeen, 
Vogelburen etc. 

Beter buren 

Armoede/kwetsb
are doelgroepen  

Warm Welkom,  

WPI- Team Entrée 

WPI participatie  

Cohort teams 

Stichting Hebben en 
Houwen  

De Locatie 
(kringloopbedrijf) 

De Voedselbank 

Speelgoedbank 

Resto Van Harte 

Schuldhulpverlening 

Sociaal Raadslieden 

Stichting Leergeld 

Speelgoedbank  

Voedseltuin IJplein 

Buurtteam verbond van 100  

Team sociaal werk Doras 
waaronder ouderenwerk 

Weggeefwinkel Waddenweg 

Weggeefwinkel Elite 

Weggeefwinkel Heliotroop 

Sociale kruidenier 

Leger des heils(Noord kaap) 

Buurtbuik (buurtrestaurants) 

Stichting Eritrese Vrouwen 

re-integratie BackinShape 

spreekuur Advocaten 
Tuzkapan / Van der Lee 
Budgetcoaches 

 

Elzenhagen, blok c 

Speelgoedbank 
toekomst Banne. 

Buurtkruidenier  

Team sociaal werk 
waaronder 
ouderenwerker 

Repair café 
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Kunst en cultuur Culturele en kunst 
organisaties  

Framer Framed via 
Dock,  

Openbare 
bibliotheken 
Amsterdam  

Noorderpark festival 

(ZZP) 
buurtkunstenaars 
ivm programmering 
jeugd 

Fanfare van de 
eerste liefdesnacht 

Parels voor de 
zwijnen Hogeschool 
voor theater en 
dans.  

NurLimonade,  

Tolhuistuin 

Bibliotheek Mosveld  

Muziekstraat (Vogelbuurt op 
speeltuin de Speelvogel) 

De Ceuvel 

Noordje  

Fawaka, 

A’dam Music School 

Artistieke ontmoetingsplek 
De Ruimte 

Museum Noord 

WONDR 

Modestraat, 

Theaterstraat 

Bibliotheek Waterlandplein,  

Stichting Muziekschool 
Amsterdam Noord  

Stichting Bildung 

Symfonisch Harmonieorkest 

(HvdW en Breedhuis)  

Stichting Periscoop 

 

 

 

 

 

Nieuw Dakota:  

galerie op NDSM. 

Bibliotheek Molenwijk  

Bibliotheek de Banne, 

St Buiksloterkerk. 

Box 71 

Noordoogst 

Framer Framed 
(Molenwijk) 

Ciao Bruno Noord West  

Bouwen 

Noordje 

Historisch Archief 
Tuindorp Oostzaan 
(HATO) 
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Zorg  Arkin,  
Roads  
Amsta,  
Maatschappelijk 
werk 
Cordaan,  
Philadelphia,  
HVO Querido,  
Markant,  
MEE Amstel en 
Zaan 
Mentrum 
partijen Samen 
Doen, BovenIJ 
Ziekenhuis 
Mentrum Ouderen. 
Huisartsenpraktijke
n  
Madeliefje 
thuiszorgorganisatie  
Alzheimer 
Nederland Afdeling 
Amsterdam, 
Platform 
Mantelzorg  

Amsterdam,  

Ergotherapie 

Ketenzorg dementie 
in Amsterdam-
Noord,  

ELAA 

Krijtmolenalliantie 
Philadelphia  

Samen Doen (stopt)  

Jellinek  

Twiske/Odensehuis 

Netwerk 
Amsterdamse 
Aanpak Gezond 
Gewicht 

WeQuit (stoppen 
met roken), 

Stichting MEE  

Sinefuma en 
Amsterdams 
Rookalarm 

GGD 

Pharos 

Mensendieck, 
spreekuren en 

Ontmoetingscentrum de 
Albatros 
Amsterdams Ontmoetings 
Centrum (Combiwel)  in de 
Meeuw , 
Psychiatrie Café Noord, 
Oudere Marokkaanse 
vrouwen Albatros  
Huisartsenpraktijk Nederhof 
Huisartsenpraktijk Sluyter & 
Essink 

Huisartsen om de hoek 

Praktijk Heimansweg 

Praktijk Duindoornplein 

Noord huisartsen, Doets & 
van der Dungen 

Huisartsenparijk Sluyter 
&Essink 

De Die 

Eduard Douwes Dekker huis 

 

 
 

  

 
 

 

het Schouw  
Huisartsenpraktijk 
Jonker & Koetsier 
WMO consulenten       
 

  

Twiskehuis,  
De Buren (van Cordaan)  
Eduard Douwes 
Dekkerhuis  
Praktijk Molkenboer 
Huisartsenpraktijk Orion 

Huisartsenpraktijk 
Molenwijk 

Huisartsenpraktijk 
Meteorensingel 

Huisartsenpraktijk De 
Kadoelerbreek  

SAG Banne Buiksloot  

Huisartsenpraktijk 
Antarus  
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samenwerking in 
projecten.  
Fysiotherapeuten 
diëtisten. 

Cordaan 

Veilig thuis 



MEERJARENAGENDA – SAMEN NOORD, AMSTERDAM NOORD 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Gezondheid/spor
t 

Sportclubs 

Sportplatform 

Amsterdamse 
aanpak gezond 
gewicht 

Meer bewegen voor 
Ouderen,  

ZZP’ers in Noord 

Sportmakelaars  

Sciandri, Funtrax, 
Evenementenmakel
aars, MSP en 

KidsActief  

Noorderparkbad 

Beweegcoaches 

Beweegambassadeu
rs  

Gezond Noord 

Sciandri 

Fresh in de Les 

ZZP-ers uit de buurt voor 
programma’s Gezond 
koken/gezonde leefstijl op 
speeltuinen, bij kinderwerk 
en Spelinlopen. 

Noorderpark in Beweging 

Gewichtige dames 

Zware jongens 

VV de Dijk 

 

VV de Dijk, Skiandri,  

Fresh in de Les 

Funtrax,  

MSP  

Friendship Sports Centre 

VV de Dijk,  

Sciandri,  

Fun to sport 

ZZP-ers uit de buurt voor 
programma’s Gezond 
koken/gezonde leefstijl op 
speeltuinen, bij kinderwerk 
en Spelinlopen. 

City Bootcamp Breedveld 

Ladies only Gym 

Stichting Meer Bewegen 
voor Ouderen 

Broeks Events/Actief Fit  

Atletiekvereniging Atos,  

Funtrax 

Sciandri 

Fresh in de Les 

ZZP-ers uit de buurt 
voor programma’s 
Gezond koken/gezonde 
leefstijl op speeltuinen, 
bij kinderwerk en 
Spelinlopen. 

 

 

Taalontwikkeling Taalscholen/organis
aties  

Leef en Leer! 

Noordje 

 

Stichting Amsterdams 
Buurvrouwen Contact (ABC) 

Taal café de Ark,  

Noordje 

 

Religieuze 
Partijen  

Moskeeën 

Kerken 

Spirituele centra 

Kerk en Buurt Noord 

Hoop voor Noord  

Arrahama Moskee  

Moskee Elmouhssinine 

 

 

Al Yaqoet Moskee 

Emir Sultan Moskee 

Moskee Arrayan 

Diaconaal Opbouwwerk 
Amsterdam Noord 

Spirituele spreekuur 
Waterlandplein  

Kerk en buurt noord 

El Moutaquine,    

De Ark,  

Bethel-kerk,  

Arrahma Moskee   

Hoop van Noord /Bolder 

Het Fort (Banne) 

Groep Religieuze 
Spiritualisten Amsterda
m 

Wonen Woningcorporaties 
Ymere 

Eigen haard 

De Key  

Stadgenoot 

Stichting WOON! 

Rochdale  

Springlevende wijk 

Woningcorporaties  Woningcorporaties Woningcorporaties 

Stichting Molenwijk 
vooruit 
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Academie voor de 
stad 

(primair/voortgez
et) Onderwijs    

 

Basis scholen, 
Huiswerkbegeleidin
g  

Wijkleerbedrijf  

Amsterdam Noord 

Ouderkamers. 

Innoord, bestuur van 
openbare 
basisscholen in 
Amsterdam-Noord- 
SKC 

Buitenschoolse 
opvang Combiwel 

School’s Cool  

IJpleinschool, 

Klimop, Rosaschool 

Overhoeks & Ysbreker, 
Heldringschool, Oranje 
Nassauschool, Vogelnest, 
Kinderboom, Montesserori 
Boven ‘Y. 

Hyperion college, 

ABC Noorderlicht, 

Damstede, 

Bredero 

 

 

IJdoornschool, Piramide,  

Buikslotermeerschool,  

SBO Universum, Kameleon, 

Al Yaqoet,  

Capelle,  

Elzenhagen,  

BSO De Wijdevogel 

IKC Vijf Sterren 

De Vijfsterren basisschool  

Mgr. Bekkerschool 

Orion Noord VSO, 

Hogelant school  

Zomerschool 
basisschool Poolster & 
IKC Zeven Zeeën, 

De vier Windstreken, 
Krijtmolen, Botteloef, 
Bonkelaer, Satelliet/IKC 
Tuindorp, IKC Noordijk, 
Twiske, Zeppelin, 
Driemaster 

SKC: 
huiswerkbegeleiding-  

ROC WijkleerBedrijf 

 

Samenwerking 
gemeente-
gebiedsteams 

Gebiedsteams 
Stadsdeel Noord. 

Pantar 

Gebiedsmakelaars  

Jeugdnetwerkfunctionarisse
n 

 

Gebiedsmakelaars 

Jeugdnetwerkfunctionarisse
n 

Gebiedsmakelaars 

Jeugdnetwerkfunctiona
rissen 

Bedrijven/ondern
emers 

Ondernemers:  

Grow Wizzkids  

Adam toren 
(Sinterklaas)  

VEBAN  

Rotary 

Winclove 

Albert Hein 

Tolhuis Tuin 

De VerbroederIJ 

De Zithoek, sociaal 
ondernemer 

 

Winkeliers vereniging 
Waterlandplein 

 

Winclove 

Albert Heijn 

 

Overig  Brandweer 
voorlichting 
veiligheid,  

Wijkagenten  

Stichting Noorderpark, 

Radio Noordzij 

Stadspas  

Groen coaches 
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