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Inzet en behoud van de ‘nieuwe vrijwilliger’ voor de buurt

Wat hebben we bereikt binnen de meerjarenagenda?

2020-2021 ontwikkeld vanuit het extra budget binnen Samen Noord 
om de ‘coronavrijwilliger’ – of flexvrijwilliger – te behouden

Training ‘Werken met 
flexvrijwilligers’
aan Samen Noord partners en een 
organisatie uit de sociale basis 

Meer over de nieuwe vrijwilliger
Training Werken met Nieuwkomers (2021)

Training Vrijwilligers met GGZ/LVB 
achtergrond (2022-2023) 1

Project Spechtstraat

Wekelijks treffen bewoners elkaar bij de 
koffiekar tijdens het Bakkie in de Wijk.

27% van de bereikte bewoners geeft aan 
iets voor hun buurt te willen betekenen.

Het aantal meldingen zorg en overlast in 
de buurt is gedaald (bron: Eigen Haard).

De samenwerking in de Spechtstraat tussen de betrokken 
Samen Noord-partijen wordt in stand gehouden na de projectperiode

Stimuleren bewonersinitiatieven m.b.t. circulaire economie en verduurzaming

Nieuw initiatief in de van der Pek buurt: Pek & Bonen

Voedselverspilling is 
gekoppeld aan  
voedselverstrekking voor 
kwetsbaren 

Promotie en plaatsen van Buurtkastjes
i.s.m. sociale werkplaats in Zaandam.

Ondersteuning bewonersinitiatief Adopteer 
een Peer waarbij 150 gezinnen wekelijks 

een voedselpakket ontvangen i.s.m. 
ondernemers, buurtteams  en Crisp.



Wat hebben we bereikt binnen de meerjarenagenda?

Voorlichting aan Cultuurtafel Noord

Samen Noord bij Coöperatie 
Cultuurtafel Noord

Presentatie over het 
samenwerkingsverband Samen Noord aan 

de Cultuurtafel en uitnodiging aan de  
partners van de Cultuurtafel om culturele 

projecten op te starten met de diverse 
welzijnsorganisaties van Samen Noord.

Nieuwe bewoners (‘nieuwe Noorderlingen’) actief betrekken

In het voorjaar van 2021 zijn hierover onderlinge afspraken gemaakt 
en zijn de beschikbare plekken geïnventariseerd bij Samen Noord

Werkervaringsplekken aan gemotiveerde 
bewoners die werkten in tekortsectoren ten 

bate van omscholing richting zorg en welzijn. 

. Dock & Wijsneus: in 2022 een culturele  pilot  met groep 7 en  8

Traineeship nieuwe Noordse bewoners

bij Samen Noord partner, gedurende 
3 tot 6 maanden

Toeleiding naar spelinlopen moeilijker bereikbare doelgroep (LVB, ouders Eritrese 
achtergrond)

Kennisdeling ervarings-
deskundige LVB

Toegeleid naar reguliere Spelinloop i.p.v. 
aparte spelinloop LVB.

Spelinlopen voor ouders met 
een Eritrese achtergrond8

Na de  zomer van 2021 is de toeloop naar
reguliere spelinloop gerealiseerd



Doorlopend zoeken naar een 
passende vorm om de behoefte 
en input bij ketenpartners op te 
halen om eventuele door-
verwijzingen te bespoedigen.

Waar leren we van?

Doel Nodig voor uitvoering Leerpunt(en)

Doel Nodig voor uitvoering                  Leerpunt(en)

Doel Nodig voor uitvoering Leerpunt(en)

Doel Uitvoering Leerpunt(en)

Uitvoerders betrekken bij de 
Meerjarenagenda, om de 
gezamenlijke doelen scherp te 
hebben en samenwerking te 
versterken.

Aandachtspunten vanuit het 
OMT  voor het werkplan  
bespreken met  de uitvoering 
van alle betrokken organisaties. 

Er is afstemming over kansen en 
belemmeringen met betrekking 
tot doorstroom van WPI-klanten 
naar Samen Noord.

Heldere procesafspraken met 
het management van WPI.

Het maken van de proces-
afspraken en de afstemming 
kostte veel tijd, waardoor het 
inhoudelijke gesprek met WPI in 
de gezamenlijke overleggen niet 
goed genoeg tot stand kwam. In 
2022 nemen we wel deel aan de 
Wijksafari van WPI.

Welzijnsprofessionals binnen het 
stadsdeel zijn op de hoogte van 
het aanbod van Samen Noord 
organisaties. 

Maar 10% van de 500 vouchers 
die via de coördinatoren aan de 
vrijwilligers is gegeven, is 
daadwerkelijk besteed. We 
krijgen terug dat deze 
vrijwilligersdoelgroep niet snel 
buiten de deur koffie drinkt, ook 
niet als dit gratis is. Van het 
resterende budget zullen we een 
nieuwe actie opzetten die beter 
aansluit bij de behoeften van de 
vrijwilligers.

Aansluiten bij diverse externe 
(werk)overleggen en  aansluiting 
zoeken bij de Buurtteams .

Vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in coronatijd met de actie 
‘Bakkie Noord’, een innovatieve 
samenwerking tussen VEBAN, 
lokale ondernemers en Samen 
Noord. Bij 23 deelnemende 
horecazaken door heel Noord 
konden vrijwilligers hun Bakkie 
Noord-voucher inleveren voor 
een kopje koffie/thee met wat 
lekkers. 

Tijdspad en proces vooraf in 
kaart brengen voor input en 
borging. 

Goed zicht op wat de 
vrijwilligers van de Huizen van 
de Wijk en buurtkamers graag 
als attentie willen ontvangen 
voor hun inzet, en medewerking 
van coördinatoren voor het 
uitdelen van de Bakkie Noord-
vouchers.



Greep uit gezamenlijke projecten

Welzijn op Recept & het BovenIJ ziekenhuis

“Het BovenIJ ziekenhuis wil een structurele 
samenwerking bewerkstelligen tussen 

(zorgverleners van) het BovenIJ ziekenhuis 
en de Zorg- en Welzijnsorganisaties”

Vanuit de afdelingen fysiotherapie en de poliklinieken worden patiënten verwezen. 
Naast verwijzing is er ook gezamenlijke intervisie van de welzijnscoaches en medewerkers van het Ziekenhuis. 

In de Spotlight

Uitvoering tijdens Coronapandemie

Samenwerking met buurtteams

Midzomer Mokum

Amsterdammers zijn aangemeld 
vanuit het BovenIJ Ziekenhuis bij 
de welzijnscoaches van Dock, 
Civic en Doras. 
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Huis van de Wijk de Meeuw was tijdens de strenge lockdown 
geopend als opvanglocatie voor mensen zonder thuis.

Gezamenlijk voerden de Jeugdpartners het plan voor Midzomer- herfst en 
winter in Mokum uit. In alle buurten waren er laagdrempelige en gevarieerde 
vakantieactiviteiten gedurende de vakantieperiodes.

Doel van de samenwerking met de buurtteams is zo’n compleet mogelijk pakket 
aan (ondersteunings)mogelijkheden te bieden aan Amsterdammers. zowel 
formeel als informeel. 

Aansluiten bij casuïstiek-
bespreking in afstemming met 
Platform Informele Zorg

In de 4 buurtteams is de sociale 
basis vertegenwoordigd vanuit 
Samen Noord

Voor 103.144 kinderen was er spelbegeleiding in speel-

tuinen en andere speellocaties, spelinlopen bleven op een 
creatieve manier open en er werd ondanks de lockdowns 
een grote variëteit aan kinderactiviteiten georganiseerd. 

Het mobiele prikteam van de 
GGD was meermaals te gast in 
Huis van de Wijk De Meeuw  
voor het zetten van vaccinaties 
en boostersprikken bij 
bewoners. 



Overige gezamenlijke verantwoordingen zijn te vinden als bijlagen 
bij rapportages van de desbetreffende partners: Doras, De Regenboog Groep, 
Civic, Dock, Wijsneus, Leefkringhuis, SPIN, Sciandri, VCA en Prisma.

Vooruitblik 2022

Online weerbaarheid vergroten
Trainingen, workshops, cursussen inventariseren, presenteren en 
zo nodig aanbod bijstellen.

Participatieprojecten met jeugd
Samen met kinderen- en jongeren gaan we in 2022 wederom 
projecten of activiteiten realiseren die zij zelf belangrijk vinden 
voor hun buurt of voor de jonge en oudere bewoners. Co-creatie 
dus met kinderen en jongeren.

Culturele Werkplaatsen
In 2022 worden twee culturele werkplaatsen geopend op verzoek 
van Stadsdeel Noord, waaronder het Kunstparadijs in Noord-Oost.

Kennissessies worden vernieuwd 
Inzet op meer thematisch aanbod en samenspel met wijktafels + 
voorlichting aan buurtteams.

Trainingen voor sleutelpersonen van migrantenorganisaties 
Door informatie in de organisaties te brengen voor zowel de 
beginnend dementerende als de mantelzorgers. Netwerken 
aanboren om sleutelpersonen te werven, trainen en te 
positioneren.  

Pilot Straatspeelwerk
In 2021 vond wel de voorbereiding plaats en is het plan geschreven, 
de pilot gaat in 2022 van start.


