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1. Gezamenlijke verantwoording 3 jaar Samen Noord
1.1
Inleiding
In 2016 is het stadsdeel Amsterdam Noord gestart met een andere aanpak van de basisvoorzieningen. De aanleiding
waren de decentralisaties. Nieuwe zorg- en ondersteuningstaken voor volwassenen en jeugd kwamen naar de gemeenten.
Een van de doelen van de decentralisatie was de ‘dragende samenleving’ versterken Het stadsdeel wilde dit doel bereiken
door niet vrijblijvende samenwerking te organiseren tussen de welzijnspartijen op basis van een integrale opdracht voor
alle partijen gezamenlijk.
1.1.1
Noordse aanpak
In 2016 is in samenspraak met de betrokken partijen een werkwijze ontwikkeld, die bekend staat als de Noordse aanpak.
De aanpak betreft een integrale opdracht aan negen welzijnsorganisaties, die de afgelopen jaren en de gezamenlijke
uitvoering en verantwoording hebben gedaan. De integrale opdracht richtte zich op beleidsthema’s van de gemeente
Amsterdam binnen de sociale basis. Aan de thema’s waren resultaten gekoppeld. De manier waarop de resultaten bereikt
moesten worden werd aan de professionaliteit van de alliantie overgelaten. Daarom werden de schotten tussen de
budgetten opgeven. Er was een budget jeugd en een budget volwassenen, waarbij de subsidie voor drie jaar is vastgezet.
Daarover wordt in onderliggend document gerapporteerd.
1.1.2
Algemene mijlpalen
De aanpak is stapsgewijs ingevoerd, omdat er veel ontwikkelwerk voor nodig was.
•
2016: integrale opdracht geïntroduceerd
•
2017: Meerjarenplan en convenant ondertekend
•
2018: meerjarige subsidieafspraak gemaakt
•
2018: zelfevaluatie
•
2019: zelfevaluatie & tussentijdse evaluatie stadsdeel
•
2020: doorontwikkelen Samen Noord, opstellen Meerjarenagenda 2021-2024
•
2021: Samen Noord gaat zelfstandig als alliantie verder, zonder formeel opdrachtgeverschap van het stadsdeel
o Sciandri treedt toe als 10e organisatie
o Meerjarenagenda en ondertekenen convenant 2021-2024
1.2
Evaluatie Stadsdeel Amsterdam Noord
In oktober 2019, heeft het stadsdeel een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De conclusie: De Noordse aanpak werkt. De
aanpak wordt gedragen door de partijen, leeft bij de medewerkers en is vanzelfsprekend geworden bij de accounthouders.
De kritische kijk van de gebiedsteams biedt aanknopingspunten voor verbetering, bijvoorbeeld door Samen Noord meer
als expert op sociale vraagstukken in te schakelen. Er is geen reden om de aanpak gedurende de looptijd tussentijds bij te
sturen.
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

•

Samen Noord heeft voor vernieuwingen gezorgd. De baten wegen op tegen de lasten en er zijn kansen voor
doorontwikkeling.

•

De samenwerking van Samen Noord is best of both worlds: het is een organisatie overstijgende samenwerking,
met behoud van eigen identiteit.

•

De medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en de volgens de medewerkers doen de organisatiegrenzen er
minder toe.

•
•

Bij de accounthouders van het stadsdeel is integraal werken in ieders DNA gaan zitten
Met een kritische noot vanuit de gebiedsteams dat Samen Noord een preferente positie heeft en de opgave in de
gebieden breder is dan de integrale opdracht.
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Maar deze preferente positie is precies een van de succesfactoren geweest volgens het stadsdeel. Andere succesfactoren
zijn: het momentum, de overzichtelijke groep organisaties, rust/ meerjarige beschikking, goede faciliteiten, het
zorgvuldige proces en koersvastheid. Daarnaast was het stadsdeel erg tevreden over de verantwoording die we nu als
Samen Noord doen richting het stadsdeel. Tot slot sprak het stadsdeel positief uit over de toekomst.
Concluderend: Samen Noord is volgens het stadsdeel erg goed bezig.
Wat er in de evaluatie verder is geconcludeerd:
1.2.1
•
•
•
•

Samen Noord
Er is een hechte samenwerking ontstaan tussen de Samen Noord partijen, waarbij de partijen elkaar veel
eenvoudiger vinden en ook daadwerkelijk van elkaars expertise gebruik maken.
De Huizen van de Wijk zijn het kristallisatiepunt van de samenwerking geworden. Ze bieden toegang tot
voorzieningen van de verschillende organisaties en zijn voor alle doelgroepen toegankelijk.
De Huizen van de Wijk worden beter bezocht, de bezetting is hoger en de exploitatie is positief. Ook op andere
plekken wordt in samenhang gewerkt in het belang van de gebruiker.
De inwoner wordt beter bediend.

Aandachtspunt
•
De Noordse aanpak vraagt wel veel tijd van het management, ook vanwege de ambitieuze ontwikkelagenda van
de Samen Noord partijen zelf.
•
De baten wegen tegen de lasten op. De partijen waarderen de faciliteiten die de gemeente heeft geboden: de
meerjarige subsidieovereenkomst, minder rapportagelast en middelen voor een secretaris van het
samenwerkingsverband.
Samen Noord bij medewerkers
•
Samen Noord leeft ook bij de medewerkers. Samen Noord is niet alleen een construct waar het management
druk mee is, maar een samenwerkingsverband waar medewerkers de vruchten van plukken.

1.2.2
•
•
•

•
•
•

Stadsdeel
De accounthouders zijn positief over de Noordse aanpak.
De samenwerkingsdoelen zijn bereikt en de inwoner wordt beter bediend.
De niet vrijblijvende samenwerking heeft de welzijnspartijen uitgedaagd om tot een gezamenlijke visie te komen
en tot nieuwe aanpakken, bijvoorbeeld rond de Huizen van de Wijk en voor speciale doelgroepen zoals
statushouders, maar ook voor de doelgroepen van Prisma en de Regenboog Groep.
De accounthouders benoemen dezelfde meerwaarde als de Samen Noord partners. Gebruikers zijn, voor zover
daar zicht op is, ook tevreden.
Op het terrein van innovatie is al veel bereikt, maar waren de verwachtingen nog wat hoger gespannen. De
ruimte die de sturingsvisie biedt, bijvoorbeeld om oud voor nieuw in te wisselen, kan nog beter gepakt worden.
De Noordse aanpak heeft ook intern tot een geheel andere werkwijze geleid. Het ‘integraal werken is de
accounthouders in het DNA gaan zitten’ en Noord is daarmee verder in het eenduidig en resultaatgericht werken
dan andere stadsdelen.

1.2.3
Gebiedsteams
De gebiedsteams staan veel kritischer tegenover de Noordse aanpak:
•
De samenwerking tussen de partijen wordt volgens hen nog onvoldoende benut, hoewel er ook goede
voorbeelden zijn.
•
De Huizen van de Wijk zijn een succesverhaal.
•
De integrale opdracht sluit met de focus op de zwakkeren echter niet altijd aan op de opgaven in het gebied.
•
Gebiedsteams en team basisvoorzieningen hebben ook een ander beeld van de opgave.
•
De preferente positie van de Samen Noord partijen wordt betreurd en niet altijd begrepen.
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•

Het gebiedsteam zou meer de denkkracht van Samen Noord willen aanboren bij het oplossen van sociale
vraagstukken in wijken en buurten.

1.3
Zelfevaluatie Samen Noord
Vol trots kijkt Samen Noord terug op drie jaar samenwerken. Zo zetten meer Noordelingen zich actief in voor elkaar en
voor hun omgeving, weten meer mantelzorgers de weg richting het aanbod te vinden, worden kwetsbaren beter
ondersteund en groeien meer kinderen en jongeren kansrijk op. Dit is gerealiseerd door de samenwerking. De
samenwerking heeft geleid tot meer vernieuwing van aanbod, minder overlappend aanbod, kruisbestuiving tussen
doelgroepen binnen aanbod en meer inclusiviteit. Daarnaast kregen organisaties binnen Samen Noord de mogelijkheid
om projecten gezamenlijk op te pakken. Denk aan projecten zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lief en Leedstraten
Gezamenlijke wervingscampagnes
Project de Spechtstraat
Alle activiteiten binnen het gezamenlijk plan van jeugd (de PPO)
De samenwerking binnen de Huizen van de Wijk
Samenwerking tussen SPIN, VCA en Warm Welkom leidde tot (meer)statushouders als vrijwilligers (en
deelnemers) bij de Spelinlopen van SPIN.
Beter bereik sociale voorzieningen gestart in Noord West en doorontwikkeld naar Noord Oost en Oud Noord
Noord voor Elkaar van Doras als portal in Noord voor Voorelkaarinamsterdam n.a.v. Covid 19

Ter afsluiting van drie jaar samenwerken heeft Samen Noord een meerjarenagenda opgesteld voor de komende vier jaar.
Hierbij is gekeken naar (de realisatie van) het meerjarenplan en de inhoudelijke ontwikkelingen in de stad. Ondanks dat er
veel staat te veranderen in de stad zien partijen voldoende aanknopingspunten om ook in de toekomst nauw samen te
blijven werken. De belangrijkste conclusies zijn:
1.3.1
Meer Noordelingen zetten zich actief in voor elkaar en voor hun omgeving
De afgelopen jaren heeft de inzet op dit doel zijn vruchten zijn afgeworpen:
•
Mede door de inzet van Samen Noord zijn er meer buurt- en bewonersinitiatieven,
•
Zetten meer mensen zich actief in voor elkaars omgeving.
•
Zijn er meer eetclubjes opgericht en is de kinderparticipatie toegenomen.
•
Met name op inclusiviteit is ingezet de afgelopen jaren. Zo zijn de Huizen van de Wijk ook voor een uiterst
kwetsbare doelgroep toegankelijk, zoals de dak- en thuislozen doelgroep.
•
Zijn er veel nieuwe vrijwilligers geworven.
•
Er zijn veel mooie maatschappelijke initiatieven ontstaan
•
Veel nieuwe (soms tijdelijke) actieve buurtbewoners gemeld uit alle bevolkingsgroepen in Noord, ook krachtige
en nieuwe bewoners. De actieve buurtbewoners zijn o.a. actief als belmaatjes van de lichtverstandelijk beperkte
doelgroep tot vrijwilligers die boodschappen doen voor eenzame ouderen.
•
Burgers pakken hun verantwoordelijkheid voor elkaar.
1.3.2
•
•

1.3.3
•
•
•

Meer mantelzorgers goed ondersteund
Mantelzorgers weten de weg beter te vinden naar onze organisaties, ook mantelzorgers uit andere landen van
herkomst.
Samen Noord kan weinig betekenen in het overnemen van taken maar kan actief opereren in het voorkomen van
overbelasting met outreachend werken, bieden van ondersteuning en het koppelen van vrijwilligers die
mantelzorgers ontlasten (informele respijtzorg)
Meer kwetsbare mensen doen mee en ontwikkelen zich
Kwetsbare mensen ervaren een hogere kwaliteit van bestaan op het moment dat ze kunnen participeren in de
samenleving.
De inzet de afgelopen jaren van Samen Noord heeft ertoe geleid dat we meer mensen hebben bereikt.
Meer (kwetsbare) mensen participeren, we hebben meer mensen ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling
en we hebben een groter bereik onder de bijzondere doelgroepen (LvB & dak en -thuislozen).
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1.3.4
•
•
•

Meer kinderen en jongeren groeien kansrijk en gezond op
Door de inzet van Samen Noord nemen meer kinderen deel aan onze trajecten en doen meer kinderen mee.
Is het aanbod beter op elkaar afgestemd
En werken wij als sectie jeugd intensiever samen.

1.4
Mijlpalen
De resultaten zijn behaald door extra gezamenlijke inzet. De mijlpalen hiervan zijn:
1.4.1
•
•

Communicatie
Doel: Eind 2020 is er meer bekendheid van onze basisvoorzieningen in de buurten, bij onze collega’s en bij
externe organisaties.
Doorlooptijd: De werkgroep staat en blijft zijn doorgang vinden, ook na 2020.

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
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.
•
Noord informeert de collega’s over ontwikkelingen en trends van de 9 organisaties via een interne nieuwsbrief
eens per kwartaal.
•
Eind juni 2018 is het nieuwe logo van Samen Noord gelanceerd.
•
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.
•
Begin december 2018 is het communicatieplan 2019-2020 vormgegeven en ter goedkeuring aan de stuurgroep
voorgelegd.
•
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.
•
In april 2019 zijn de communicatie profs van VCA, Doras en de Regenboog Groep i.s.m. campagnebureau BKB
gestart met het ontwikkelen van een campagne om vrijwilligersmaatjes te werven in Noord.
•
In het najaar van 2019 is de website van Samen Noord gelanceerd, een landingspagina met korte informatie over
SN voor geïnteresseerden die online zoeken.
•
In 2019 is er door een vormgever een huisstijl bedacht voor flyer- en postermateriaal voor de Huizen van de Wijk
in Noord. Alle medewerkers van Samen Noord die activiteiten organiseren in de Huizen van de Wijk kunnen dit
drukwerk gebruiken. Dit zorgt voor heldere communicatie en uniformiteit. Het drukwerk wordt in het eerste
semester van 2020 in gebruik genomen.
•
In 2020 zijn via interne communicatie alle partners van Samen Noord in het kader van Covid-19 geïnformeerd.
•
in december 2020 is er een nieuwsbrief uitgegaan naar alle partners van Samen Noord waarin werd
aangekondigd dat het convenant van 10 organisaties is ondertekend.
•
In december 2020 is samen met de werkgroep training en scholing uitnodigingen gemaakt voor collega’s om
deel te nemen aan maandelijkse kennissessies. In september is de eerste uitnodiging verstuurd, dit loopt door in
het nieuwe jaar.
1.4.2
•

•

Doorontwikkeling en vernieuwend aanbod
Doel: 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. Ons doel : eind 2020 de vernieuwingen
(beschreven in het Meerjarenplan) in ons aanbod hebben gerealiseerd.
Doorlooptijd: het onderwerp staat hoog op de prioriteitenlijst en wordt ieder OMT overleg geagendeerd, ook na
2020.We blijven innovatie signaleren, bundelen en uitdragen.

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Eind februari 2018 heeft Samen Noord ‘overlappend aanbod’ gedefinieerd.
7

MEERJARENAGENDA – SAMEN NOORD, AMSTERDAM NOORD

•
•
•
•

•
•
•
1.4.3
•

•

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.
Begin september 2018 is overlappend aanbod opnieuw gedefinieerd.
Vanaf eind september 2018 monitoren vernieuwingsfunctionarissen per onderwerp en domein binnen het OMT
de voortgang op onze vernieuwingsopdracht.
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.
Begin september 2018 is een nieuwe definitie van overlappend aanbod bepaald.
Begin 2019 is vernieuwing onderdeel geworden van het reguliere OMT overleg en letten we gezamenlijk op
overlappend aanbod
Medio 2020 is een meerjarenagenda opgesteld met een lijst vernieuwde agendapunten.
Extra begeleiding bijzondere doelgroep
Doel: 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.
Doorlooptijd: De werkgroep heeft zijn doel bereikt en blijft een aandachtspunt voor het OMT.

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Eind juli 2018 is het eerste deel van een onderzoek naar de toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk voor de
bijzondere doelgroep afgerond.
•
Eind juni 2018 organiseert Samen Noord een training voor vrijwilligers om beter om te gaan met de 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 (werd in het najaar van 2019 vervolgt) met aandacht voor
kenmerken van de bijzondere doelgroepen en handvatten gekregen voor de werkwijzen.
•
De uitkomsten uit het toegankelijksheidsonderzoek 2019 van de Huizen van de Wijk middels mystery guests zijn
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.
•
In het voorjaar van 2019 zijn de vrijwilligers van de Huizen van de Wijk getraind hoe om te gaan met mensen uit
de bijzondere doelgroepen. In het najaar van 2019 is de training vervolgd met aandacht voor kenmerken van de
bijzondere doelgroepen en handvatten voor de werkwijzen.
1.4.4
•
•

Scholing en training
Doel: 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.
Doorlooptijd: De werkgroep gaat door, ook na 2021 om (nieuwe) medewerkers op de hoogte te brengen van
elkaars aanbod. Deze werkgroep zet de bijeenkomsten ook open voor ketenpartners. Samen Noord staat ook
open voor andere informele partijen.

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
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.
•
Eind maart 2018 is een behoefteonderzoek naar de kennis van medewerkers over het aanbod van de andere acht
partijen afgerond.
•
Begin november 2018 is een informatiebrochure over het aanbod van alle Samen Noord organisaties verspreid
richting medewerkers van de organisaties.
•
In juni 2019 heeft was de eerste aftrap met een training voor medewerkers van Samen Noord. De training stond
in het teken van de complexe doelgroep. Dakloos, verslaafd en GGZ problematiek, in combinatie met hoe deze
groep zich staande probeert te houden in de maatschappij. Zo wordt deze groep (als extra belasting) met
8
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•
1.4.5
•

•

regelmaat geconfronteerd met – in de houding krampachtige – professionals, terwijl zij net zo goed die
onvoorwaardelijke verwelkoming nodig hebben.
In 2020 is een kalender waarin - in beginsel- alle Samen Noord partijen, elke twee maanden, digitaal een
bijeenkomst organiseert aan de hand van een thema..
In 2020 was de aftrap van de tweemaandelijkse trainingen
Vrijwilligersbeleid en -werving
Doel: 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.
Doorlooptijd: De werkgroep is opgeheven, omdat de doelstelling is voltooid en het is op de agenda van het OMT
gekomen na 2021

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Eind maart 2018 is de Benchmark van het vrijwilligersbeleid tussen de negen organisaties afgerond.
•
Eind juni 2018 is het advies aan de stuurgroep van Samen Noord over het te uniformiseren vrijwilligersbeleid
afgerond en gepresenteerd ter eerste behandeling.
•
In 2019 in het vrijwilligersbeleid op de nodige punten geharmoniseerd.
•
In 2019 is de gezamenlijke maatjescampagne (loopt nog steeds) ingezet
•
In 2019 is het project ‘de nieuwe vrijwilliger’ door Samen Noord opgestart.
•
In 2020 is vanuit het project ‘De Nieuwe Vrijwilliger’ door Samen Noord een Toolkit ontwikkeld voor het werken
met drie type nieuwe vrijwilligers: mensen met een LVB- of GGZ-achtergrond, flexvrijwilligers en statushouders
en gestart met de ontwikkeling van de training Werken met flexvrijwilligers.
•
In 2020 is er ingezet op het behoud van vrijwilligers (massale aanmelding door coronacrisis)
•
In 2020 is onderzocht of er werkervaringsplekken of trainees uit de tekortsectoren (o.a. horeca & cultuur) kunnen
worden ontwikkeld bij Samen Noord
1.4.6
•
•

Meetmethode en klantervaringen
Doel: Eind 2018 hebben we inzicht in de klantervaringen, zodat we bij kunnen sturen op weg naar 2020.
Doorlooptijd: De werkgroep is eind 2018 opgeheven, de doelstelling is behaald

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
•
•
•
•

•
•

•
1.4.7
•

Eind januari 2018 is de onderzoeksmethode opgesteld om de klantervaringen bij Jeugd (Wijsneus, DOCK en
SPIN) af te nemen.
Eind februari 2018 zijn alle medewerkers getraind om de interviews bij Jeugd af te nemen.
Eind juni 2018 zijn alle interviews afgerond om de klantervaringen bij Jeugd op te halen.
Eind juli 2018 zijn alle resultaten uit de interviews ten behoeve van de klantervaringsonderzoek bij Jeugd
geanalyseerd. Eind september is het in een verslag “Samen (op)groeien in Amsterdam Noord” samengevat.
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.
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
Eind november 2018 is het gezamenlijke format van de (half)jaarrapportage geëvalueerd en verbeterd in
samenwerking met het stadsdeel. Deze werkwijze leverde niet alleen informatie op maar ook een verdieping
voor onze medewerkers in methodes van kinder- en jongerenparticipatie.
Het verslag “Samen (op)groeien in Amsterdam Noord” is januari 2019 gepresenteerd aan het stadsdeel
Accountmanagement
Doel: Eind 2018 onderschrijven gebiedsteams en het stadsdeel Amsterdam Noord dat Samen Noord goed met
hen in verbinding staat.
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•

Doorlooptijd: De werkgroep is eind 2018 opgeheven, de doelstelling is behaald

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Eind maart 2018 is inzichtelijk gemaakt op welke manier de individuele organisaties met de accounthouders en
andere ambtenaren bij het stadsdeel in verbinding staan.

•

Eind maart 2018 heeft jeugd de Positieve Pedagogische Omgeving gepresenteerd tijdens het
gebiedsteamoverleg en gevraagd om samenwerking.

•

Eind oktober 2018 heeft het stadsdeel de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende contactpersonen
verduidelijkt.

•

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.

•

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

•

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.

1.4.8
•
•

Aansluiten Noordse netwerken
Doel: Eind 2020 hebben wij de samenwerking met andere Noordse Netwerken dusdanig versterkt dat wij
bewoners beter door kunnen verwijzen naar passend aanbod.
Doorlooptijd: De werkgroep is eind 2018 opgeheven, de doelstelling is behaald

Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Eind juni 2018 zijn er gesprekken gevoerd tussen de werkgroep en stadsdeel over het verstevigen van bestaande
structuren.
•
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.
•
November 2018 is een start gemaakt met aansluiting met de Wijkzorg Alliantie Noord.
1.4.9
•
•

1.4.10
•
•
•
•

Laagdrempelige toegang
Doel: We willen bereiken dat bewoners in de buurt gemakkelijk de toegang kunnen vinden naar wat ze nodig
hebben om zich maximaal te ontplooien.
Doorlooptijd: hier hebben we de afgelopen jaren op ingezet binnen ons regulier aanbod, maar er moet blijvend
aandacht voor zijn. Zeker met betrekking tot de bekendheid van onze voorzieningen, waar in bepaalde gebieden
nog wel wat te winnen valt. Na 2020 gaan we activiteiten blijven toetsen op laagdrempeligheid (zijn we vindbaar,
hoe zit het met spreiding, sluit onze programmering aan, voelen bewoners zich welkom)
Actieve toeleiding naar elkaar (ook buiten Samen Noord)
De afgelopen jaren is hier in geïnvesteerd.
Zo zijn wij aangesloten bij de Wijkzorgalliantie en binnen Samen Noord kennen de collega’s elkaar en werken we
stevig samen.
Wij hebben georganiseerd dat medewerkers en vrijwilligers elkaar doelgroepen en aanbod leren kennen binnen
de werkgroep Scholing en Training (zie resultaten paragraaf Scholing en Training).
Doorlooptijd: samenwerking verder versterken met instanties uit de Meerjarenagenda ook na 2020.

1.4.11
Samen met WPI zorgen voor groter bereik kwetsbare bewoners
Doel: Bepaalde groepen kwetsbare bewoners zijn heel lastig te bereiken. Zij komen niet naar onze organisaties of Huizen
van de Wijk toe uit schaamte, omdat zij vinden dat zij hun problemen zelf moeten oplossen of omdat ze eenvoudigweg
niet weten dat ze hulp kunnen krijgen. Wij zijn van mening Samen Noord een groter bereik heeft van kwetsbare bewoners.
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Blijvende inzet blijft noodzakelijk, zeker met betrekking tot de krachtige bewoners. Bepaalde groepen kwetsbare
bewoners zijn heel lastig te bereiken. Daarom blijft ons doel dat eind 2020 een groter deel van hen gebruik maakt van ons
aanbod. Dit willen we organiseren samen met WPI en door inzet van het project Outreachend werken.
Mijlpalen georganiseerd om het doel te bereiken
•
Nauwere samenwerking met klantmanagers opgezocht, maar komt lastig van de grond
•
Na 2020 wordt op bestuurlijk vlak de samenwerking met WPI gezocht.
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2. Vernieuwingen in 2020
2.1.1
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-aanpak (zie de
gezamenlijke uitwerking van de PPO). In 2020 is de aanwezigheid op het primair onderwijs versterkt. De aansluiting van
zorg en welzijn en het VO is met de inzet van twee jeugdadviseurs versterkt. Het sportaanbod op de buurten en pleinen
had veel aftrek. Daarnaast blijkt dat op speeltuinen en spelinlopen (SPIN) er meer ouders/ buurtbewoners zich als
vrijwilliger inzetten. Ook bleek er een enorme groep mensen zich in te willen zetten in Corona-tijd. Zelf meer dan de vraag
die ons bereikte.
Meer aandacht voor meiden.
In de activiteiten van DOCK wordt veel aandacht gegeven aan talentontwikkeling. We bereiken een steeds grotere groep
meiden door specifiek aanbod aangeboden op verschillende DOCK locaties in Noord. Dit is nodig om hun weerbaarheid te
vergroten, ook online. In de periode met Corona-maatregelen hebben we grote groepen meiden online kunnen bereiken.
Ook hebben we diverse negatieve effecten onder de aandacht gebracht, zoals fake account en sexting. Jongerenwerkers
hebben zich gespecialiseerd in specifieke meidenvraagstukken en hebben zich stedelijk verbonden.
Gezonde leefstijl
Juist in Corona tijd was er extra aandacht voor gezonde leefstijl. Op laagdrempelige manier zorgden we voor aandacht
voor bewegen en gezond eten. Bijvoorbeeld: sporten en buitenspelen van jeugd; Programma’s als Beweegkriebels en
Weet wat je koopt op de Spelinlopen; diverse kookactiviteiten voor jeugd en ouders om gezond te (leren) koken. Zie voor
meer informatie de individuele uitwerkingen van de jeugdorganisaties en de PPO.
2.1.2

Voor participatie en activering

Huizen van de Wijk tijdens Corona
De functie van de Huizen van de Wijk als participatie-knooppunten kwam glashelder boven tafel. In de eerste drie
maanden doordat er zoveel gebeurde dat het soms lastig was om dat alles bij te houden. Het programma per huis is te
vinden op de website. Door de actieve vrijwilligers komen steeds minder vragen bij de coördinatoren en de (toevallig
aanwezige) participatiemedewerkers terecht. Als leerpunt zien we dat de aanwezige Koppl-palen (voor het matchen van
vraag een aanbod) niet optimaal zijn benut. Dit komt enerzijds door de Corona-maatregelen en anderzijds doordat de
betrokken professionals het gebruik onvoldoende hebben omarmt.
Samen Noord heeft tijdens de Corona-maatregelen de Huizen van de Wijk deels (de Evenaar, waterlandplein en de Meeuw
zijn beperkt open gebleven) moeten sluiten en haar werk dynamisch verlegd naar online en telefonisch contact. Nu we
weer langzaam opengaan wordt meer en meer duidelijk hoe erg het contact in de Huizen van de Wijk is gemist. Enerzijds
werd eenzaamheid onder een deel van de ouderen en ook jongere bewoners zichtbaar. Anderzijds hebben grote groepen
bewoners van Noord zich aangemeld om iets te betekenen voor hun medeburgers. Een hele nieuwe doelgroep kwam
boven tafel, die we actief blijvend aan de buurten willen verbinden.
Verdere informatie over de Huizen van de Wijk vindt u onder het onderdeel ‘coördinatie Huizen van de Wijk’ in deze
rapportage.
Tweede half jaar 2020 Schuldhulpmaatjes Plus
•
Een aantal vrijwilligers hebben het VU/UMC ondersteund bij hun onderzoek digitale ongelijkheid in combinatie
met schulden.
•
Verder zijn er gesprekken geweest over uitvoering werkzaamheden Schuldhulpmaatje Plus in combinatie met
Corona. Wat kan wel en wat kan niet.
•
Het was met regelmaat een uitdaging om een locatie te vinden waar de vrijwilliger samen met zijn/haar maatje
kon zitten om aan de slag te gaan.
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•

•

•
•
•

•

We hebben alle intervisie bijeenkomsten online gedaan. Er is veel tijd gestoken in het wegwijs maken van
vrijwilligers in de digitale wereld. Ook zijn we begonnen met het maken van een smoelenboek van de vrijwilligers
zodat de collega’s van het team Vroeg Erop Af nog makkelijker de koppeling met een bewoner kunnen maken.
Ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn begonnen aan de opleiding bij de Hogeschool van Amsterdam:
Ervaringsdeskundige Zorg en Welzijn. Helaas is 1 van de vrijwilligers ernstig ziek geworden door Corona en
moest zij de opleiding vooralsnog staken.
Op 21 juli hebben we een voorlichting gegeven in de Ark over vroeg signalering en schuldhulpverlening en wat de
mogelijkheden zijn.
We hebben 5 nieuwe vrijwilligers geworven voor de schuldhulpmaatjes Plus.
Ondanks dat we niet aanwezig mochten zijn op locatie bij SBO Universum hebben we door de bestaande
contacten met de school meerdere ouders op weg kunnen helpen met onder andere laptops, voedselpakketten,
aanvragen stadspassen en opvang kinderen tijdens de lockdown.
De Schuldhulpmaatjes Plus hebben de collega’s van het team ondernemers ondersteund bij een aantal klanten.
Tot grote tevredenheid van de collega’s en de bewoners.

Lief en Leed straten
Ondanks de Corona zijn de gangmakers doorgegaan, uiteraard op gepaste afstand en met in acht neming van RIVM
regels. Vooral in deze bizarre tijd, hebben de gangmakers wat leed kunnen verzachten, door bijvoorbeeld eenzame en
afgezonderdere straatbewoners iets extra’s te geven door positieve aandacht en een klein gebaar zoals bijvoorbeeld een
bloemetje of wat lekkers oa met kerst, in diverse wijken.
In Noord Oost waren kinderen de verbindende factor omdat zij iets minder beperkingen hadden en zo konden helpen bij
het brengen van presentjes en flyeren.
Langzaamaan komen er straatjes bij en de reeds opgestarte straatjes krijgen steeds meer vorm en zijn blijvend.
In Noord West is er een Lief&Leedpotje in een ouderenflat. We hebben de indruk dat er meer mensen door Corona naar
een verpleeghuis verhuizen, in ieder geval in de flat. Vanuit Lief&Leed krijgen zij dan een bloemetje of een kaartje namens
de buren. Er was een Lief&Leedstraatje via facebook. Zij hebben nu een budget aangevraagd, de behoefte is nu een ‘echt’
Lief&Leed straatje.
In Oud Noord zijn er op de lange Kamperfoelieweg meerdere gangmakers die allen een stukje doen. De uitdaging is om ze
met elkaar te verbinden om een ‘lint’ van Lief&Leed straatjes te creëren. Nieuwe gangmakers hanteren ieder een eigen
wijze om de straat te laten weten dat ze nu een Lief&Leedstraat zijn bijv. door kaarten uit te delen ‘we zijn nu een
Lief&Leedstraat’ met baby tomaatjes erbij als aardigheidje. In een andere straat zijn speciale kerstflyers uitgedeeld met
een zakje kerstthee erbij.
In het plan van Gool is een gezamenlijke wervingsactie geweest door de participatiewerkers van Civic, Dock en Doras. Met
de community building methode in het achterhoofd werden bewoners aangesproken en uitgenodigd om mee te denken
over de kansen voor een Lief&leedstraat in hun buurt. Het leverde gangmakers en gezamenlijke methodiekinzichten op.
Helaas was er na de actie sprake van een 2e Corona golf en waren de benaderde bewoners huivering om door te pakken en
ook daadwerkelijk te starten als gangmaker. Dit wordt weer opgepakt.
Tot slot: omroep Max heeft in hun december uitzending ‘Aandacht voor elkaar’ de Lief&Leedstraatjes belicht als goed
voorbeeld om eenzaamheid te bestrijden die in corona tijd op de loer ligt. Met een gangmaker zijn ze op bezoek geweest
bij een alleenstaande oudere buurtbewoner die de aandacht van de gangmaker en overige buren, enorm waardeerde.
2.1.3

Voor mantelzorg

Meer voorlichting over mantelzorg afgestemd op specifieke doelgroepen zoals jongeren en allochtonen
In Noord werken we op een outreachende aanpak: op ‘vindplaatsen’ maken we contact met mantelzorgers. In plaats van te
wachten tot mantelzorgers zich bij ons melden, gaan wij actief op zoek en in gesprek met mantelzorgers.
Het doel is een toekomstbestendige mantelzorgsituatie creëren. Via deze preventieve werkwijze voorkomen we
overbelasting en toekomstige uitval van mantelzorgers.
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Een van die vindplaatsen is het BovenIJ ziekenhuis. Door corona was het niet meer mogelijk om het outreachend karakter
van het project vorm te geven
De activiteiten tot Corona bestonden uit:
•
Wekelijks spreekuur in het ziekenhuis
•
Aanwezig zijn op de afdelingen en daar (outreachend) patiënten en bezoekers benaderen
•
Aanwezig zijn op de afdelingen en met verpleegkundigen spreken over patiënten en hun verwanten die
(mogelijk) mantelzorgondersteuning nodig hebben.
Contacten met o.a. maatschappelijk werk en transferverpleegkundigen over de toeleiding van cliënten.
Het project mantelzorgondersteuning BovenIJ ziekenhuis heeft een moeizaam laatste half jaar achter de rug.
Vóór en in de 1e fase van Corona was de mantelzorgconsulent nadrukkelijk aanwezig op de afdelingen: er werd informeel
contact gelegd met patiënten, bezoek (mantelzorgers) en met verpleegkundigen en medewerkers op de
verpleegafdelingen. Tijden corona was het veel moeilijker om ‘zomaar’ mensen aan te spreken, vanwege de 1,5 meter
afstand, de gezichtsbescherming, minder bezoek aanwezig etc. Ook verpleegkundigen hadden wel andere dingen aan hun
hoofd: één van de drie verpleegafdelingen werd gereserveerd voor corona-patiënten, zodat de druk op de andere
afdelingen groter werd. Logisch dat mantelzorgondersteuning minder prioriteit kreeg.
Door een personeelswijziging is discontinuïteit ontstaan in het project; de mantelzorgconsulent heeft veel moeten
investeren in het leggen van contacten en het onder de aandacht brengen en houden van het project
mantelzorgondersteuning. De samenwerking is minder goed van de grond gekomen; het uitgangspunt was een
gezamenlijk aanpak, vanuit een gedeeld belang van mantelzorgondersteuning, is langzaamaan verwaterd naar een project
van DORAS dat uitgevoerd wordt in het BovenIJ, waarmee ook de verantwoordelijkheid vanuit het ziekenhuis voor het
project aanzienlijk kleiner is geworden.
Wat heeft het opgeleverd:
•
17 cliënten die mantelzorgondersteuning hebben gekregen.
•
Aan een 20-tal mantelzorgers is op informele wijze informatie verstrekt over mantelzorgondersteuning:
verwijzing naar Amsterdams Mantelzorgsteunpunt, basale informatieverstrekking op vragen als aanvragen HbH,
parkeervergunning etc.
•
De lijnen tussen DORAS en het BovenIJ zijn verstevigd, door het project is de brug tussen Doras en Bovenij
(tussen zorg en welzijn) verstevigd; medewerkers van het ziekenhuis weten ouderenwerkers, ouderenadviseurs,
maatschappelijk werkers goed te bereiken.
•
Samen met de pilot voor Welzijn op Recept is gekeken naar een meer efficiënte werkwijze, waarbij de één-loket
gedachte leidend is. Voor ‘het ziekenhuis’ moet maatschappelijke dienstverlening in de breedste zin des woords
(van welzijns- en gezondheidsaktiviteiten en mantelzorgondersteuning tot individueel maatschappelijk werk)
simpel en snel te bereiken zijn. Mantelzorgondersteuning zou aangehaakt kunnen worden bij de activiteiten van
WoR, daarmee wordt de verbinding tussen Zorg en Welzijn vorm en inhoud gegeven.
Project Jasmijn
Doel: het onder de aandacht brengen van het thema dementie bij allochtone Amsterdammers van de eerste generaties.
Project Jasmijn is gericht op de aanpak van Alzheimer bij mensen met een migratieachtergrond. Jasmijn is een
outreachende carrousel voor alle nationaliteiten in Amsterdam Noord. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.
Kennis over gezondheid, geheugen problemen stress omgang door de mantelzorger bij beginnende dementie, toegang
tot de zorg: hoe verkrijgt men die, hoe doorbreekt men dit taboe.
Tot maart zijn de voorlichtingen door gegaan. In maart april en juni stonden verdiepingsbijeenkomsten gepland evenals
een symposium in juli. Helaas konden deze activiteiten vanwege Corona niet doorgaan.
De vervolgmogelijkheden voor dit project zijn in het 2e deel van 2020 onderzocht. Hoe een eventueel vervolg te geven aan
het project? Hoe kunnen we het ontwikkelde netwerk in stand te houden?
Er is met diverse contact-/sleutelfiguren gesproken over de mogelijkheden van het doorgaan met dit project en de
bereidheid om hieraan mee te werken. De bereidheid bleek er zeker te zijn maar kalft af doordat ‘de corona-situatie’
langer voortduurt. Bijeenkomsten konden niet door en daarmee daalde het enthousiasme.
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Conclusies:
•
Onderzoek of professionalisering van het project kansen biedt. Een dementelcoach, naar het voorbeeld van
Amsterdam Zuid is hiervoor een serieuze optie. Door concrete, uitvoerende en daardoor meetbare activiteiten
(individuele trajecten) te koppelen aan preventieve, groepsgerichte activiteiten met een bewustwordings- en
taboedoorbrekend karakter binnen de functie demente coach aan elkaar te koppelen geeft Noord haar couleur
local. De professional ondersteunt middels individuele trajecten; de ervaringsdeskundigen doen de
groepsgerichte activiteiten, gefaciliteerd door professionals, onder wie de casemanager dementie.
•
Vanwege de doelgroep en de positieve ervaringen die met Jasmijn opgedaan zijn, proberen de positie van de
sleutelfiguren te continueren. Deze sleutelfiguren zijn ervaringsdeskundigen, wat voordelen biedt t.a.v.
laagdrempeligheid. De “outreachende werkwijze” (Jasmijn zoekt de cliënten op, in plaats van andersom) zal
voorgezet worden. De sleutelfiguren zullen getraind moeten gaan worden, facilitering en ondersteuning kan
vanuit DORAS plaatsvinden
Beide opties zijn alleen mogelijk indien er financiering is.
Outreachend werken, Waterlandpleinbuurt & de Kleine Wereld
Eind 2019 zijn de partners van Samen Noord gestart het onderzoeken en ontwikkelen van een methodiek met de best
mogelijke outreachende aanpakken op maat in de buurten de Kleine Wereld en Waterlandpleinbuurt. De
Waterlandpleinbuurt en De Kleine Wereld zijn twee buurten (van de in totaal 7) die aangemerkt zijn als ontwikkelbuurten
in Amsterdam Noord.
In het project gaan de partners van Samen Noord op zoek naar de best werkende outreachende aanpak voor de twee
buurten en nog specifieker naar verschillende doelgroepen.
De twee startbijeenkomsten in 2019, één in De Kleine Wereld en één in de Waterlandpleinbuurt, dienden als een kick-off
van het project. Samen met het stadsdeel zijn relevante partners in de buurt hiervoor uitgenodigd
In het eerst half jaar van 2020 lag de focus op
•
Doelgroep bepaling per gebied en specifieke locaties geïdentificeerd waar met extra outreachende inzet meer
bewoners kunnen worden bereikt.
•
Vormen van groepen van verschillende partners en enkele ervaringsdeskundigen die in twee praktijkrondes
outreachend werken gingen uitproberen.
•
De cyclus van doen-leren-door ontwikkelen waarbij bewoners actief zijn benaderd op de best passende manier.
De best werkzame elementen in de praktijk bleken: Werken aan vertrouwen; Situationeel handelen door aan te
sluiten op de buurtcontext en de situatie van de doelgroep; Relaties onderhouden en Ruimte voor professionals.
Outreachend werken ten tijde van Corona
•
Midden in de praktijkronde ontstond Corona. Dat er al een samenwerking was gevormd van allerlei verschillende
partijen droeg bij aan een snelle doorstart en werd ervaren als 1-0 voorsprong. De gedefinieerde doelgroepen
bleken in Coronatijd nagenoeg dezelfde doelgroepen als voor het Coronatijdperk. Per doelgroep zijn de
interventies aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van het werken in Coronatijd.
•
In april was de eerste leersessie online. Per interventie zijn we ingegaan op wat wel/niet werkte. Juist in een tijd
waarin fysiek contact wordt afgeraden blijkt het meer van belang om de verbinding te blijven zoeken met
bewoners.
2.1.4
Het Wereldhuis tijdelijk in Huis van de Wijk De Meeuw
Het Wereldhuis was medio maart 2020 - nadat de maatregelen vanwege het Corona-virus waren ingesteld - dringend op
zoek naar een tijdelijke locatie met meer ruimte voor haar bezoekers. Vrijwel direct is er door de samenwerkende partijen
Wereldhuis, gemeente, Rode Kruis en De Regenboog Groep een tijdelijk locatie aangewezen en op poten gezet in Huis van
de Wijk De Meeuw. De dagbestedingsactiviteiten van De Regenboog Groep (DRG) werden vanwege de corona
maatregelen tijdelijk stilgelegd in De Meeuw.
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Het Wereldhuis kreeg een eigen ruimte binnen Huis van de Wijk De Meeuw. Dagelijks waren er zo’n 60 mensen aanwezig.
Ook in het gedeelte van DRG liep het bezoekersaantal snel op, binnen een week meldden zich dagelijks 20 mensen, en
binnen 3 weken waren dagelijks circa 30 mensen aanwezig.
Samenwerking
Direct nadat de corona maatregelen van kracht waren, medio maart, is een klein team samengesteld vanuit DOCK, Doras,
en De Regenboog Groep. Minimaal 1x per week komt het team samen om lopende zaken en nieuwe initiatieven te
bespreken en acties uit te zetten, ook in het perspectief van de samenwerking met Samen Noord. Het voordeel van deze
opzet op microniveau is dat de lijnen kort zijn en er snel geschakeld kan worden.
In ploegen werd voor alle aanwezige bezoekers van De Meeuw (90 tijdens de piekperiode) dagelijks gekookt. De
samenwerking tussen de ploegen van de bar (DRG), schoonmaak (Wereldhuis - diakonie) en koken (Wereldhuis en DRG)
verliep bijzonder soepel en prettig. In samenwerking met het Wereldhuis heeft De Regenboog Groep extra activiteiten
georganiseerd. Zo konden bezoekers 1x in de week yogales en schilderles volgen, en werden ook taallessen georganiseerd.
Samenzijn
We signaleren dat veel mensen zich in deze periode extra eenzaam voelen en een plek zoeken waar ze anderen kunnen
ontmoeten. In Huis van de Wijk De Meeuw heerst een goede sfeer, mensen voelen zich er veilig, en voor velen is het een
thuis. Er wordt samen gegeten, gepraat en gelachen. We merken dat het samenzijn mensen verbindt, iedereen voelt zich
gezien en gewaardeerd, en is gelijk.
Huidige situatie – zomer 2020
Inmiddels functioneert het Wereldhuis zelfstandig in Huis van de Wijk De Meeuw, dagelijks zijn er tussen de 40 en 50
mensen aanwezig. In het gedeelte van DRG komen zo’n 20 mensen per dag. Voor alle bezoekers wordt dagelijks gekookt.
Er is regelmatig overleg tussen de coördinatoren en de verstandhouding is heel goed (sparren en doorpakken). Ook met de
medewerkers van DOCK hebben wij een goede relatie, dagelijks opent en sluit de beheerder onder meer het gebouw.
Inmiddels is Resto van Harte weer opgestart, en ook de yoga groep is begonnen.
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2.2
Casussen
Zoals in het eerste half jaar verslag uitgebreid beschreven vond het Wereldhuis vanaf maart 2020 ruimte voor haar
bezoekers. Het Wereldhuis kreeg een eigen ruimte binnen Huis van de Wijk De Meeuw. Op 1 september 2020 stopte het
Wereldhuis. Dagelijks waren er zo’n 60 mensen aanwezig. Ook in het gedeelte van DRG liep het bezoekersaantal snel op,
binnen een week meldden zich dagelijks 20 mensen, en binnen 3 weken waren dagelijks circa 30 mensen aanwezig.
Korte verhalen van het Wereldhuis in De Meeuw
Naam: Jimmy, Oeganda
Status: Ongedocumenteerd
'Ik hoorde voor het eerst van het Wereldhuis via een vriend. Ik zat in de nachtopvang en kon overdag nergens heen. Ik vind
het leuk dat het Wereldhuis in De Meeuw meer Afrikaans aanvoelt dan op andere plekken. Wanneer je naar het Wereldhuis
komt, ben je verbonden met iets van thuis door het eten en de sfeer. In deze opvang is er veel respect voor elkaar en de
mensen zijn kalm en vriendelijk. De begeleiders luisteren goed en geven je veel tijd. Elke keer als ik kom, voel ik me veilig.
Ik voel me een beetje thuis in De Meeuw.'
Naam: Mercy (Ghana)
Status: Ongedocumenteerd 17 jaar in NL
'Ik ken het Wereldhuis al 15 jaar. Toen Corona uitbrak is het Wereldhuis verhuisd naar De Meeuw. Ik vind het fijn en voel
me als vrouw veilig hier, terwijl er veel minder vrouwen dan mannen zijn. Nu de Corona maatregelen versoepeld zijn volg ik
yoga en schilder lessen. Het Wereldhuis heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben erg trots op mezelf en ik ben erg trots
op het Wereldhuis.’
Naam: Amanuel (Eritrea)
Satus: ongedocumenteerd
‘Tijdens de Corona crisis is de dagopvang van het Wereldhuis in De Meeuw geopend en ik ben blijven komen omdat het
een zeer aangename plek is. Nu zijn er meer regels maar dat maakt het juist veilig. Hier kan ik mijn broeders en zusters
ontmoeten. Al onze vragen en zorgen worden goed beantwoord door de begeleiders van het Wereldhuis en de
Regenboog. Als ik straks een verblijfsvergunning heb wil ik graag werken als vaste vrijwilliger.’
Naam: Esse
Status: Zonder status, ongedocumenteerd, Dublin-claim Italië.
‘Ik kom naar het Wereldhuis in De Meeuw omdat de begeleiders voor mij en mijn broers zorgen. Er wordt dagelijks een
warme lunch geserveerd, wij kunnen onze kleren wassen en onze vragen worden beantwoord. In het Wereldhuis in
Amsterdam Noord kunnen wij onze problemen met elkaar delen en worden we met respect behandeld.’
Naam: Fred (Nigeria)
Status: ongedocumenteerd, Dublin-claim Italië.
‘Ik kom naar De Meeuw omdat ik overdag nergens heen kan. Ik ben altijd blij om hier te komen omdat ik hier mijn vrienden
kan ontmoeten en met hun mijn moeilijke uitdagingen kan delen. Hier krijg ik aandacht, liefde, kleding en goed advies.’
Naam: Aileen (Filipijnen), 59 jaar oud.
Status: ongedocumenteerd
‘Ik woon al 7 jaar in Nederland en ik werk als schoonmaker in een hotel, mijn zoon ook. Met de Corona crisis ben ik mijn
baan kwijt geraakt en mijn zoon is ook al zijn baantjes kwijtgeraakt. Ik woon in Amsterdam Noord. Wij huren twee kamers
en betalen 750 euro, dat konden wij nauwelijks meer betalen. Wij hadden niets meer te eten. Toen heb ik contact
opgenomen met het Wereldhuis in De Meeuw en ik mocht dagelijks twee maaltijden komen ophalen, ik doe dit al meer
dan twee maanden. Ik ben blij dat er in de buurt zo een initiatief is anders had ik het niet gered.’
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2.2.1
Solidariteit tijdens de coronacrisis
De stad gonst van solidariteit. Vele honderden Amsterdammers hebben na de start van de corona-maatregelen in maart
met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam gebeld om zich aan te melden als vrijwilliger. Zo ook Willem. Een enthousiaste
Noorderling, vijftiger en rap van tong. Hij wil in deze ongezellige periode wat gezelligheid brengen, vertelt hij de
bemiddelaar aan de telefoon. Willem is in het verleden dakloos geweest en kan zich goed indenken hoe heftig deze tijd
voor daklozen moet zijn, daarom wil hij zich graag inzetten voor deze groep. Onze bemiddelaar in Noord legt hem
verschillende opties voor. Nog diezelfde dag neemt Willem contact op met het Leger des Heils en De Regenboog Groep.
Amsterdam heeft er weer een gedreven vrijwilliger bij!
2.2.2
Noord aan Boord
“Ik beweeg nu drie keer per dag en ik heb echt het idee dat we dit samen doen. Andere kaartjes die ik wil gaan gebruiken
zijn opruimen voor het slapen gaan en een boek lezen.”
Aldus Martha, één van de deelnemers van de beweeggroepen van Gezond Noord. Zij is blij met de kaartjes van het Corona
project ‘Noord aan Boord’ en belt trots als zij weer ‘een opdracht’ van de kaartjes heeft volbracht.
Het idee voor die aanmoedigende activatie-kaartjes ontstond vanuit een machteloos gevoel bij de
maatschappelijk/participatie werkers van Gezond Noord. Juist de kwetsbare personen die zij stimuleerden op het gebied
van bewegen en gezondheid dreigden terug te vallen in isolatie en ongezond leven. Nu de zwemles, de kookclub of de
wandelgroep niet meer door konden gaan, dreigden zij terug te vallen in oude patronen.
De opdrachten op de kaartjes van Noord aan Boord waren met plaatsjes en kleuren onderverdeeld in vier thema’s: Eigen
regie (leefstijlthema’s zoals bewegen, eten), structuur (een week, dag of uur plan), uitdaging (schrijf eens een kaartje voor
jezelf of een ander) en verbinding (bijv. ga met iemand uit de groep een uitdaging aan op afstand). Ieder kon de
opdrachten uitvoeren binnen de eigen individuele mogelijkheden om zo iedereen aan boord te houden!
Els Annegarn, maatschappelijk werkster ’We zijn met een paar collega’s op de fiets gestapt en hebben de kaartjes bij
iedereen aan de deur/thuis toegelicht en ons telefoonnummer (nogmaals)
gegeven. Zo konden de deelnemers trots rapporteren over hun activiteit
én hadden wij weer even contact en een vinger aan de pols.’
Irene verwoordde pakkend wat de kaartjes voor haar betekenden: “Dat
beest was zo lang buiten en daarom durfde ik niet naar buiten, het zou
mij pakken en dan zou ik doodgaan. Ik voelde mij eenzaam en moest vaak
huilen. Dan pakte ik de kaartjes uit de kast, ging ik een beetje dansen en
voelde ik mij weer blij.”
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2.3
Welzijn op Recept in de drie wijkzorggebieden
In Corona tijd verwezen huisartsen in 2020 ondanks Corona door naar Welzijn op Recept. Mogelijk juist zelfs extra
vanwege de door Corona gedwongen geïsoleerde situaties voor veel patiënten. Helaas waren er nauwelijks mogelijkheden
om naar ontmoetingsplekken of groepsactiviteiten te begeleiden maar boden juist één op één contacten met maatjes of
onderling nieuwe perspectieven evenals het wandelen wat zich, voor diversen, als een goede beweegactiviteit
openbaarde.
2.3.1
Welzijn op recept Noord Oost/Civic
Het (telefonisch) contact met de huisartsen bleef goed in Corona tijd mede door de terugkoppelingen. Aan het begin van
lockdown is er voornamelijk telefonisch contact geweest met aangemelde buurtbewoners. Dit was voor sommige erg
lastig en daarom kozen we voor fysiek contact met een huisbezoek, uiteraard met inachtneming van de RIVM
maatregelen.
De hulpvragen zijn concreter dan voorheen, waardoor er meer gericht gezocht kon worden naar passend aanbod. Het was
echter lastig om iets te vinden voor een deelnemer buiten bewegen en een maatje. Het blijft zo dat de deelnemers niet
altijd open stonden voor toeleiding naar activiteiten. Dit komt doordat: zij niet altijd behoefte hadden aan een activiteit of
beperkt mobiel waren. Andere vragen zijn vaker doorverwezen naar de ouderenwerkers Doras, waardoor onze aantallen
enigszins wat lijken te dalen.
In de wijk zijn steeds meer betaalbare sportaanbieders waar we deelnemers naar kunnen verwijzen. Voor vrijwilligerswerk
benaderen we de Samen Noord partners en verwijzen we door naar VCA. Voor klusjes en een maatje verwijzen we door
naar Burennetwerk.
2.3.2
Welzijn op Recept Noord West/Dock
In Coronatijd hebben we oud deelnemers van Welzijn op Recept benaderd en gevraagd hoe het ging in deze crisistijd. Als
er niet voldoende hulp was attendeerden we bewoners op Voor Elkaar in Amsterdam. Deze actie werd goed ontvangen.
Eigenlijk kregen alle oud deelnemers hulp en boden ze zelf hulp aan door zich op te werpen als iemand die een luisterende
boodschappen deed voor de buurman/buurvrouw. We hebben veel gehad aan onze opgebouwde bestaande netwerken
om mensen te bereiken die we anders in deze periode niet gauw zouden bereiken.
. Door het dichtgaan van cafe’s en verenigingen en vanwege het staken van (ontmoetings) activiteiten zijnveel mensen zijn
isolement geraakt, vielen in oude ongezonde patronen terug en werden mentaal en fysiek belast. Bepaalde ouderen
konden bijvoorbeeld niet meer naar fysiotherapie waardoor het lopen moeilijker is geworden. . Deze signalen zagen we
terug bij verwijzingen uit de eerstelijnszorg. Vragen van eenzame senioren gaan vooral over de vraag naar gezelschap.
Maatjesdiensten wordt dan ingezet echter zijn de diensten onder bezet oftewel meer vraag naar maatjes dan dat er
maatjes beschikbaar zijn.
In Noordwest zijn twee deelnemers geactiveerd. Een iemand had geen dagbesteding meer en de welzijnscoach heeft deze
weten te verbinden aan het rondbrengen van maaltijden bij Doras. Een senior was op zoek naar een maatje maar dat lukte
niet. We hebben de rollen omgedraaid en de deelnemer uitgenodigd zelf een maatje te zijn voor anderen. Echter tot op
heden is er nog geen match in de Banne. Daarnaast is deelnemer gaan haken en breien in Huis van de Wijk de Banne om
toch ander contact te hebben in de buurt.
In het najaar liepen de verwijzingen door waarbij we uiteindelijk meer dan 50 deelnemers hebben begeleid. De meeste
verwijzingen hadden betrekking op activering. In het begin konden we deelnemers plaatsen bij het divers beweegaanbod,
maar naarmate de RIVM regels strenger werden werd het aanbod ook steeds beperkter. Uiteindelijk hebben we mensen
kunnen verbinden aan diverse maatjes projecten zoals het wijkleerbedrijf Noord, Burennetwerk en Voor Elkaar
Amsterdam.
Ook coachten we bewoners door ze te leren omdenken: draai je hulpvraag om naar wat je zelf kan bieden en kom zo in
contact met een ander. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want veel mensen gaven hier gehoor aan en konden het
draaien. Tevens hebben we getracht bewoners aan elkaar te koppelen die dezelfde hulpvraag hadden of aan andere
bewoners die eveneens behoefte hadden aan meer contact. Deze extra optie werd door sommigen als verrijking gezien.
Daarnaast kwam er meer uit voort door samen te gaan wandelen.
Opvallend aan de verwijzingen is dat de hulpvragen complexer werden en zwaarder zowel op fysiek als mentaal vlak. Zo
hebben we doorverwijzingen gehad waarbij ongeneselijk ziek zijn en toch op zoek naar passend aanbod voorbij kwam,
verwijzingen op beweegaanbod waarbij fysiotherapie toch eerst nodig was, deelnemers die afspraken afzegden omdat er
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andere kwalen tussen kwamen en mensen die toch afzagen van een maatje omdat het toch wel spannend is om iemand in
huis te halen die misschien corona mee neemt.
Wat goed is in deze corona tijd is het gesprek aangaan en zelf hulp bieden waar het kan door bijvoorbeeld zelf eens met
een deelnemer te wandelen. Of vaker even een belafspraak maken en het verhaal te horen, computerhulp te bieden door
mensen uit te nodigen in de huizen van de wijk want daar mogen 1 op 1 gesprekken gevoerd worden. Door de verhalen van
mensen merken we ook dat iedereen anders en op zijn eigen manier met de RIVM- maatregelen om gaat. De een
vermaakt zich prima en legt nieuwe contacten, de ander heeft een nieuwe hobby gevonden en de ander leest meer. En zij
allemaal hebben de weg naar ons gevonden en konden hun verhaal kwijt zodat wij samen naar een passende oplossing
speurden. Ook in 2021 gaan we hiermee door!
Bijzonderheden met de opstart
Vrijwel het hele sportaanbod wordt door partijen over de zomer heen getild in afwachting van de corona ontwikkelingen.
Het belangrijkste signaal wat we kregen is dat er te weinig aanbod is. Dit komt simpelweg omdat de ruimtes te weinig
mensen kunnen huizen vanwege de 1,5 meterregel. Dit geldt ook voor eetbijeenkomsten. In het Huis van de Wijk of
restaurant de Buren was er plek voor 40 mensen. Dit is nu terug naar max. 15 personen of blijft voorlopig nog alleen afhaal.
Ouderen in de Wijk van de OBA start na de zomer pas op. Evenals de BanneHopper. Zij rijden vooralsnog niet eerder dan
september. Dit is een groot gemis om kwetsbare mensen naar buiten te krijgen.
Bijzonderheden met de opstart
Vrijwel het hele sport aanbod wordt door partijen over de zomer heen getild in afwachting van de corona ontwikkelingen.
Belangrijkste signaal wat we kregen is dat er te weinig aanbod is. Dit komt simpelweg omdat de ruimtes te weinig mensen
kunnen ontvangen vanwege de 1,5 meterregel. Dit geldt ook voor eetbijeenkomsten. In het Huis van de Wijk of restaurant
de Buren was er plek voor 40 mensen. Dit is nu terug naar max. 15 personen of blijft voorlopig nog alleen afhaal.
Ouderen in de Wijk van de OBA start na de zomer pas op. Evenals de BanneHopper. Zij rijden vooralsnog niet eerder dan
september. Dit is een groot gemis om kwetsbare mensen naar buiten te krijgen.
2.3.3
Welzijn op Recept Oud Noord/Doras
Welzijn op Recept wordt bij Doras uitgevoerd door drie welzijn coaches die ook maatschappelijk werker zijn. Alle drie
houden zij inloopspreekuren op één of meerdere huisartsenpraktijken. Tot Coronatijd verliepen de aanmeldingen zoals
gebruikelijk waarbij vooral veel klanten interesse hadden in een beweeg arrangement zoals bv wandelgroepen/Gewichtige
Dames/ fitnessgroepen/activiteiten Huizen van de Wijk, maar ook Mindfulness en yoga. Een voorbeeld: de welzijnscoach
ging met een oudere meneer naar De Die voor Meer Bewegen voor Ouderen, het was te eenvoudig voor hem. Vervolgens
hebben zij de fitnessruimte opgezocht waar je als oudere individueel kan sporten (fitness apparatuur). Meneer is de week
erop er alleen naar toe gaan. Hij heeft dit een keer of drie gedaan tot de corona.
Een van de welzijn coaches had contact met medewerkers in het Verbond van 100 over samenwerking met huisartsen in
hun werkgebied. De meeste huisartsen zijn gelinkt aan Doras maar met een aantal is er (nog) geen contact als in WoR. Het
Verbond van 100 gaat hen nu benaderen. Bij hen zullen dan wellicht ook vragen terecht komen m.b.t. WoR.
Tijdens de Corona periode hebben de welzijnscoaches hun klanten gebeld en info gegeven over o.a. bewegen: elke
ochtend Nederland in Beweging/ deelname Beweeg mee app waarop filmpjes van allerlei aard
(fitness/wandelen/ademhalingsoefeningen/yoga etc.).
De huisartsen hebben in de Corona tijd wel doorverwijzingen gedaan (echter meer smw problematiek). Contact bleef goed
met de huisartsenpost mede door gezamenlijke app. Een mevrouw hebben we kunnen koppelen aan een digitale
computerles via Adam en Eva.
Tijdens Corona is het kaartjes systeem ontwikkeld (zie casus Noord aan Boord) om mensen toch te helpen bij hun
draagstructuur (gezonde leefstijl) en zijn WhatsApp groepen gemaakt.
Inmiddels is er met het BovenIJ ziekenhuis contact gelegd om een aangepaste vorm van WoR als pilot te starten. Bij succes
wordt deze naar alle drie de gebieden uitgerold.
Tot slot: uit de data van WoR van het eerste half jaar bleek dat het cijfer van ‘het ervaren van de mate van geluk’ vooraf
een 4 was en na een WoR traject een 7.
Welzijn op recept 2de helft 2020 Doras/Oud Noord
Tijdens lockdowns zijn huisartsen meer online gegaan. Voorheen hadden ze 10 minuten voor elke patiënt, nu ze veel
gesprekken online doen maken ze daar 20 minuten van en horen ze veel meer over de achtergronden van een klacht en
dat geeft ook meer doorverwijzingen.
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In de zomer kregen we veel aanmeldingen voor de diverse groepen. Eigenlijk nog zelfs méér aanmeldingen vanwege de
Lock down maanden daarvoor omdat veel mensen inactief waren, stress hadden en zich eenzaam voelden.
Omdat er nauwelijks nog activiteiten waren kregen we voor de loopgroep elke week nieuwe mensen aangemeld door de
Jellinek en GGZ, ambulante zorg.
We merkten ook dat er extra aandacht was voor een gezonde leefstijl, mede vanwege Corona.
Er kwam meer behoefte aan maatjes, aan omgaan met stress en mindfulness. Ook wij zijn steeds meer patiënten gaan
koppelen aan sterke mensen van Gezond Noord en gelukkig hebben we de loopgroep ook nog steeds die in aangepaste
vorm door ging.
Inmiddels werken we ook samen met een eenzaamheidsproject van Humanitas maar zij hebben wel erg strenge
richtlijnen; iemand moet wel heel eenzaam en alleen zijn.
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3. Format halfjaarrapportage volwassen
3.1
Doras
Doel/resultaat

1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie op
schema?

Registratie van gegevens

Afwijkingen

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

1, 24, 25, 26, 28

Overige activiteiten
volgens matrix.

Aantal vrijwilligers begeleidt
inclusief in- en uitstroom: 336

Volgens beschikking:
door Corona tijd
afwijkende resultaten

Aantal vrijwilligers dat
maaltijden rondbrengt bij
bureau Maaltijden: gemiddeld
17, zie afwijkingen
Aantal klanten: 235
Zie afwijkingen.

Maaltijden: in relatie tot
beschikking is het aantal
te ondersteunen
vrijwilligers en bediende
klanten passender dan
het aantal bezorgde
maaltijden.
Mbt 2020: een aantal
vrijwilligers die zelf tot de
kwetsbare groep
behoorden (boven de 80)
is gestopt met het
rondbrengen van
maaltijden.

Steunvrouwen: aantal
koppelingen 45

Training community building:
Zie afwijkingen.
Over de drempel:
Zie afwijking
Aantal koppelingen
buurtbewoners/vrijwilligers
Noord voor Elkaar/vrijwillige
hulpdienst: 2859, zie
afwijkingen
Aantal Telefooncirkels: 4

Er hebben zich 7 nieuwe
vrijwilligers aangemeld, oa via
Voorelkaarin Amsterdam
waaronder mensen die
tijdelijk werkloos waren.

Steunvrouwen: middels extra
beschikking aanvullende
middelen t.b.v. Steunvrouwen
is aantal koppelingen in relatie
beschikking 45.
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Aantal deelnemers gemiddeld
8
SeniorenInfo TOZ:
Brieven gestuurd: 140
Aantal bezoeken 69
Hulpvragen en vervolgacties
ouderenwerk: 33

SeniorenInfo Banne
Eerste contact
brieven/telefoontjes 351
Aantal bezoeken (vanaf maart
lange telefonische ‘bezoeken’)
85
Hulpvragen en vervolgacties:
41
SeniorenInfo Nieuwendam
Brieven gestuurd:709
Aantal bezoeken (vanaf maart
lange telefonische ‘bezoeken’)
218
Hulpvragen en vervolgacties
ouderenwerk: 50

Training community building:
Opgenomen in de uitvoering
m.b.t. pilots Project Lief en
Leedstraten 2019/2020
Samen Noord.
Over de drempel: is in 2018
opgenomen in Noord voor
Elkaar.
Noord voor Elkaar: eerste half
jaar met 700 diensten was een
schatting op basis van eerdere
jaren. Echter bleek het aantal
in Coronatijd veel hoger.Zie
ook tekst elders.
SeniorenInfo TOZ: ook Inzet
gedaan door rondbrengen van
kaartjes in de wijk bij
(onbekende) ouderen met de
boodschap: juist nu zijn we er
voor u.

Senioren Info Midden Noord
Brieven gestuurd: 144
aantal bezoeken 123
Hulpvragen en vervolgacties
ouderenwerk: 15
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Aantal deelnemers ‘1000 van
het Noorderpark’: Corona, ijs
en weder dienende: door
Corona kon dit niet plaats
vinden

Basisactiviteit 2
Activering en participatie

6, 24, 25, 26, 27

Volgens beschikking:
door Corona tijd
afwijkende resultaten

Aantal koppelingen
Samenspraak Noord: 38
er zijn 56 begeleiders die
overwegend op (hoge) leeftijd
zijn en niet het hele jaar door
inzetbaar
er staan 25 anderstaligen op de
wachtlijst
Aantal groepen Gewichtige
.
Dames: 1 gestart, daarna
opgenomen in GLI plus
trajecten en health battle.
Aantal bewonersinitiatieven:
Initiatieven tot € 500
ondersteund: 73
Boven de € 500 waren dat 14
initiatieven
Aantal deelnemers
Noorderpark in Beweging
gemiddeld: 35 per keer.
Aantal uitvoeringen 23
Aantal vrijwilligers gemiddeld
7, zie afwijkingen

Noorderpark in beweging:
Jan-feb-mrt grote groepen
Corona stop tot Mei. Daarna
afhankelijk van
coronamaatregelingen in
kleine groepjes
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Participatiemedewerkers Oud
Noord: afgesproken uren
ingezet.
Basisactiviteit 3
Mantelzorgondersteuning

16, 27

Volgens beschikking:
door Corona tijd
afwijkende resultaten

Ik ben Mantelzorger: 1 training
Aantal koppelingen Aster:
16, zie afwijkingen
Aantal bijeenkomsten
Alzheimercafé: 7,
Jan-febr. Gemid. aantal
deelnemers: 48 en 6 vw
Rest van het jaar gemid. 15
deelnemers en 1 vw door
beperkingen RIVM
maatregelen

Zorg de baas heet nu
Ik ben Mantelzorger!
Aster: vrijwilligers durfden
huisbezoeken bij kwetsbare
bewoners niet aan. Extra: in
kleine groepjes
vrijwilligersbijeenkomsten
georganiseerd met als doel
informeren en binding van de
vrijwilligers

Training
Kracht van Anders
communiceren,
Zie afwijkingen.
AMWAHT:
1 groep liep door vanuit 2019 in
2020. In najaar 2e groep
gedraaid.
Aantal Mantelzorglunches:

Training van anders
communiceren, wordt
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6 met gemiddeld aantal
deelnemers van 23, zie
afwijkingen
Lotgenotengroep:
Zie afwijkingen

Basisactiviteit 4
Basis maatschappelijke
dienstverlening

23, 24, 25. 26, 27

Volgens beschikking:
door Corona tijd
afwijkende resultaten

Mantelzorgdag: 95
mantelzorgers in shifts van 1,5
uur ontvangen
Aantal deelnemers Noord
danst/swingt: gestopt m.b.t.
Corona
Zie afwijkingen.

samengevoegd met
mantelzorgdag.
Lotgenotengroep is onderdeel
van Mantelzorgdag geworden
Mantelzorglunches: geen
tijdens strenge lockdown

Noord Zingt is sinds 2018
voortgezet in
Huis van de Wijk de Meeuw.
Doras ontspant is als
voortgegaan als
buurtinitiatief: yoga

Aantal bijeenkomsten
Formulieren café i.s.m.
Academie van de Stad:
tweemaal per week tot Corona,
daarna op afspraak of
Op Eigen Kracht: Midden
telefonisch
Noord is gestart maar moest
Aantal vrijwilligers: 6
stoppen. Nieuwendam zou
net starten maar heeft het
Aantal trainingen Op Eigen
moeten uitstellen.
Kracht: 1 gestart en 1
uitgesteld.
Zie afwijkingen
Aantal vrijwilligers Grip op geld
groepen 4.
Aantal bijeenkomsten Oud
Noord twee keer per week tot
Corona.
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Terugkombijeenkomst
Buurtbuddy’s 1

Samenspraak collectief is
eerder al doorgegaan als
bewoners initiatief.

Samenspraak collectief
Zie afwijking.
Aantal Verjaardag
bijeenkomsten geen door
Corona Wel brieven/kaartjes
gestuurd naar 80 jarigen.

Tablettraining: geen door
Corona
Basisactiviteit 5
Coördinator Huis van de wijk

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

Extra inzet. Koppeling met
vrijwilligerswerk

Volgens beschikking:
ja.

3

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

Aantal deelnemers: gestopt
door Corona.

3. Meer mensen helpen elkaar (ook
jongeren)
4. Minder eenzame mensen
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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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3.2
VCA
Doel/resultaat

Ondernomen activiteit

1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk
2. Meer mensen en bedrijven doen Basisactiviteit 1: informatie
aan vrijwilligerswerk en zetten zich en advieswerk VCA
in voor stad of buurt

Basisactiviteit 2:
vrijwilligersvacaturebank,
met spreekuren en promotie

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie
op schema?

1,2,6,7,8,11,13,16,18,19,21,3 Volgens matrix; ja
0,31
Volgens beschikking:
ja

1,2,4,6,7,8,11,13,16,19,21,30 Volgens matrix; ja
,31
Volgens beschikking:
ja

Registratie van gegevens

Afwijkingen

55 organisaties in Noord
ontvingen advies, daarnaast is
met nog 16 organisaties een
kennismakingsgesprek geweest
13 netwerkbijeenkomsten
georganiseerd specifiek voor
organisaties uit Amsterdam
Noord
Spreekuren op de vestiging en
in de Huizen van de Wijk de
Evenaar en Waterlandplein tot
en met 17 maart 2020 i.v.m.
Covid-19.
7 nieuwe organisaties uit Noord
zijn aangesloten bij VCA

Spreekuren zijn niet fysiek
doorgegaan tijdens en na de
eerste lockdown. Vanaf 18 maart
2020 tot eind 2020 zijn alle
bemiddelingsgesprekken
telefonisch of digitaal via Zoom,
Teams of beeldbellen gevoerd.

724 bemiddelingen van
vrijwilligers uit Noord (waarvan
82 via de spreekuren, 542 via
internet en rondom de eerste
lockdown 100 telefonisch).
8 potentiële vrijwilligers kregen
wegens hun persoonlijke
situatie extra intensieve
29
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bemiddeling. 2 potentiële
vrijwilligers zijn doorverwezen
naar maatschappelijk werk.
6 groepsvoorlichting, waarvan 1
via beeldbellen. Hiermee zijn 80
potentiële vrijwilligers bereikt.4
nieuwe organisaties uit Noord
zijn aangesloten bij VCA

3.3
Prisma
Doel/resultaat
1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk

Wegens de maatregelen rondom
Covid-19 zijn een aantal
voorlichtingen niet doorgegaan;
het alternatief van online
voorlichting bleek voor de
meeste doelgroepen van onze
voorlichtingen niet realistisch.
We hebben de prestatieafspraak
van 10 groepsvoorlichtingen
daarom niet gehaald.

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie op
schema?

Registratie van gegevens

Basisactiviteit 2: Stamtafel

14

Volgens matrix; ja
Volgens beschikking: ja

Aantal Stamtafels: 4

Afwijkingen

Aantal alternatieve
activiteiten (ipv Stamtafels
die niet door konden gaan):
10
Aantal unieke deelnemers
bereikt: 37
Aantal deelnemers
(uitgestroomd naar) andere
activiteiten in de wijk of
online: 23
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Basisactiviteit 3:
LVB participatiecoach toeleiding
activiteiten in de wijk.

Volgens matrix; ja
Volgens beschikking: ja

Aantal deelnemers in beeld:
123
Aantal deelnemers bereikt:
85
Aantal nieuwe deelnemers/
intakegesprekken:
20
Aantal deelnemers die
coaching hebben
ontvangen/toegeleid zijn
naar activiteiten: 47
Aantal uitstromers
duurzame activiteit: 9
Waarvan uitstroom naar
vrijwilligerswerk: 0
Aantal warme overdracht: 1

Basisactiviteit 4:
Buurtmaatjes

11

Volgens matrix; ja
Volgens beschikking: nee

Aantal doorverwijzingen
(vraagt past niet bij Prisma):
1
Aantal nieuwe belmaatjes:
23 koppels
Buurtmaatjes: 8 koppels
Waarvan aantal gematchte
jongeren: 1
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Wachtlijst deelnemers: 3

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:
1 lopend en 1 op te starten.
Aantal participerende
bewoners kwetsbare
doelgroepen:
9 (lopende groep)
Waarvan nieuw: 0

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.
* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord.
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3.4
De Regenboog Groep
Doel/resultaat
1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk

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

4. Minder eenzame mensen

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie op
schema?

Registratie van gegevens

Afwijkingen

Basisactiviteit 2: Talentcoach

7

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking: ja

Totaal
aantal begeleidingstrajecten: 331

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

8

Basisactiviteit 5:
Homeservice: praktische hulp voor
en door mensen met een
psychische beperking.
Basisactiviteit 6:
Buurtrestaurant/
Kwartiermaken en Psychiatrie Café

11

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking: ja

Aantal koppelingen
gerealiseerd: 31

41 koppelingen
afgesproken op
jaarbasis.

13

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking: ja

Aantal Buurtrestaurants:
24

38 activiteiten
afgesproken op
jaarbasis.

Onderverdeeld in:
Psychiatrie, Verslaving en
Activering: 250
Armoede: 81

10

Aantal bezoekers: 244
Aantal vrijwilligers: 87
Totaal aantal eters: 331
5. Meer mensen beheersen de
Nederlandse taal
6. Meer mensen zijn in staat om gezond te
leven
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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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3.5

Civic

Doel/resultaat

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie op
schema?

Registratie van gegevens

Afwijkingen

1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 1: Inzet
participatiecentrum Eva &
Adam

7,12,13,14, 15

Volgens matrix; ja
Volgens beschikking: ja

Aantal deelnemers hebben brede intake
mét een traject binnen Eva & Adam: 371.
Bij 88 deelnemers zien we een
gemiddelde stijging van 56,3% op de drie
relevante ZRM domeinen (werk &
opleiding, maatschappelijke participatie
en sociaal netwerk).

Aantal bemiddelingen van
extra kwetsbare bewoners
(bijv. LVB, GGZ) worden niet
apart geregistreerd
vanwege privacy
gevoeligheid. Wel schatten
we dat een groot deel van
onze doelgroep uit deze
kwetsbare bewoners
bestaat.

Er zijn bij Eva & Adam 115 collectieve
activiteiten geweest. Aantal deelnemers
over 7 verschillende type activiteiten,
zoals Nederlandse les, computertraining,
training assertiviteit, Gezonde leefstijl:
767.
26 bewoners zijn uitgestroomd naar een
duurzame activiteit.
Aantal warme doorverwijzingen naar
relevant ander aanbod: 159
Aantal gecoachte vrijwilligers (taal &
computer docenten): 16 docenten, en 6
taalmaatjes
Aantal netwerkbijeenkomsten
georganiseerd: 0
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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 die zijn
goedgekeurd (uiteenlopende mate van
begeleiding): 92 waarvan 1 niet is
uitgevoerd vanwege aangescherpte
Covid-19 maatregelen.
Aantal keer een georganiseerde activiteit
in het Huis van de Wijk: 133. Aantal
deelnemers over 3 verschillende type
activiteiten (Nederlandse les, computer
les en tablet café): 520
Aantal actieve vrijwilligers: 17
Aantal begeleide buurtkamers en
buurthuizen, met meer of mindere mate
van zelfbeheer zoals buurtcentrum het
Breedhuis, buurtkamer de Kleine Wereld,
Buurtkamer Bussumstraat en zelfbeheer
bij Buurtkamer Waalburgsingel en de
Parel: 6

3. Meer mensen helpen elkaar
(ook jongeren)
4. Minder eenzame mensen
5. Meer mensen beheersen de
Nederlandse taal
6. Meer mensen zijn in staat om
gezond te leven
7. Meer mensen hebben een
goede mentale gezondheid*
(Alternatieve formulering: Meer
mensen zijn in staat met hun

Zie opdracht Eva & Adam.
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mentale gezondheidsproblemen
te participeren)
8. Minder geweld in
afhankelijkheidsrelaties.

* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord.
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3.6

Leefkringhuis

Doel/resultaat

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie op Registratie van gegevens
schema?

Basisactiviteit/specifieke
activiteit

Aangeven op welke
resultaat no de activiteit
betrekking heeft (zie bijlage

Volgens matrix; ja/nee
Volgens beschikking:
ja/nee

met overzicht van

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

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

23

Zie voor te registreren
gegevens matrix en beschikking
Te registreren gegevens
toevoegen in tabel of
toelichting in word

resultaatnummers per doel)

1. Meer mensen functioneren zo
zelfstandig mogelijk

Bijzonderheden

Ja

* aantal activiteiten
* aantal deelnemers
* waar mogelijk per doelgroep,
aantal ingezette vrijwilligers.
* Klantervaringen gericht op
kennis en inzicht over financiële
situatie en gedrag

Zie toelichting.

3. Meer mensen helpen elkaar (ook
jongeren)
4. Minder eenzame mensen
5. Meer mensen beheersen de
Nederlandse taal

Zie toelichting.
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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.
* Hier hebben we geen specifieke resultaten voor opgenomen. De alternatieve formulering sluit waarschijnlijk beter aan bij de activiteiten van Samen Noord
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3.7
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

Ja

Aantal koppelingen; 469

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 3,12
vrijwillige inzet en informele
netwerken

Ja

Aantal Buurtkamers en
ontmoetingsplekken: 10
Aantal bewonersinitiatieven: 80

Ja

Aantal koppelingen: 469, zie 1

Ja

Aantal mensen hebben actief
Er zijn in totaal 45 unieke
bijgedragen: 45
personen die betrokken zijn
Aantal bewonersinitiatieven: 80 geweest bij een
bewonersinitiatief.
1 bewonersinitiatief met het
thema schrijven, lezen en
conversatie

3. Meer mensen helpen elkaar
(ook jongeren)

4. Minder eenzame mensen

5. Meer mensen beheersen de
Nederlandse taal

Basisactiviteit 3
Bewonersinitiatieven en
maatschappelijk initiatief

12

Ja

De koppelingen zijn gemaakt
met bewoners tijdens de
bewonersgesprekken. Dit gaat
niet om unieke personen,
omdat er geen NAW gegevens
worden genoteerd maar alleen
aantallen.
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6. Meer mensen zijn in staat om
gezond te leven

7. Meer mensen hebben een
goede mentale gezondheid*

8. Minder geweld in
afhankelijkheidsrelaties.

(Alternatieve formulering:
Meer mensen zijn in staat met
hun mentale
gezondheidsproblemen te
participeren)

Ja

13 bewonersinitiatieven over
gezondheid

Ja

We hebben 51 Welzijn op
Recept trajecten ingezet

DOCK is aangesloten bij
Amsterdams Aanpak Gezond
Gewicht (AAGG). Daarnaast
begeleidt en werkt DOCK
samen met de gezondheidsambassadeurs die bij diverse
evenementen worden ingezet.
Er waren totaal 59 WOR
trajecten lopend in 2020,
waarvan 51 nieuwe. Dit gaat
ook om 59 en 51 unieke
personen.

n.v.t.
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4. Format jaarrapportage Jeugd
4.1
VCA
Doel/resultaat

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie
op schema?

Registratie van gegevens

Bijzonderheden

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: 2 (Noorderlicht
en Hyperion)

Door de lockdowns en daarmee
gemoeide sluiten van scholen is
vanuit 2 scholen een
maatschappelijke stage
uitgevoerd, waaronder
Hyperion. Bij een derde school,
Hogelant, ging de MAS op het
laatste moment niet door i.v.m.
sluiting van de scholen wegens
corona. Zie de individuele
uitwerking voor details.

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

Aantal leerlingen: 118 (113
Noorderlicht, 5 Hyperion)

* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2.
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4.2
De Regenboog Groep
Doel/resultaat

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie
op schema?

Registratie van gegevens

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
ja

In totaal zijn 24
begeleidingstrajecten
gerealiseerd.

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.
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4.3
SPIN
Doel/resultaat

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

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Basisactiviteit 1:
Matrix jeugd 1,2,3,4
Spelbegeleiding en
laagdrempelige activiteiten op
alle speeltuinen.
Basisactiviteit 2: Spelinlopen +
Versterking Spelinlopen.
(SBA-020150)
Basisactiviteit 5 :
Kinderwerk in
ontwikkelbuurten (SBA020148).
+ Extra inzet en activiteiten
Jeugdvoorziening de Banne
(SBA-025616)

2. Meer jeugdigen groeien
psychosociaal gezond op

Basisactiviteit 1
Basisactiviteit 2
Basisactiviteit 5 + Extra inzet
en activiteiten Banne

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

Minimum productie
op schema?

Registratie van gegevens

Afwijkingen

Volgens matrix en
beschikking: ja
Ondanks een
gedeeltelijke
Coronasluiting en beperkingen zijn er in
2020 1006 activiteiten
geregistreerd door de
speeltuinen of door
kinderwerk in de
buurten. En er waren
niet geregistreerde
activiteiten op
afstand.
Zie individuele
uitwerking SPIN.

Sport & spel activiteiten
maakten 33 % van het totaal
uit.
Activiteiten met thema natuur,
milieu, moestuinen en koken of
een combinatie daarvan 22 %.
Aandacht voor gezonde leefstijl
is in de dagelijkse
spelbegeleiding en activiteiten
geïntegreerd.
Er waren specifieke activiteiten
over gezonde leefstijl bij
Spelinlopen, bij het speeltuinkinderwerk en bij alle
kookactiviteiten gedurende
Corona.

Veel meer activiteiten ingezet
dan afgesproken
Als gevolg van Corona: extra
inzet in de zomervakantie en
tijdens de tweede lockdown.
Onze les van de eerste
lockdown (half maart-eind
mei) was dat we meer willen
en kunnen doen. Buiten is
meer mogelijk dus daar boden
we laagdrempelige activiteiten
naschooltijd. We zetten
kinderen en ouders in
beweging en hielden contact
met hen.
Gold ook voor de Spelinlopen
(zie onder)

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
ja

Aantal Spelinlopen: 239
Daarnaast (niet meegeteld)
contact met ouders en kinderen
via groepsapp, telefoon,
Instagram/Facebook en ZoomSpelinlopen.

- Meer individuele contacten
met gezinnen en vraag om
steun bij knelpunten. Hiervoor
is de samenwerking met OKT
geïntensiveerd
- Er was meer overleg met
Jeugd & Veiligheid / Corona
preventieteam over zaken die
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Er was steeds een programma
over bewegen, gezondheid
positief opvoeden.
Vrijwilligers zijn gebleven,
aantal bij kinderwerk
toegenomen (5). Bij
Spelinlopen vrijwilligers
getraind door OKT (positief)
opvoeden
Vaste vrijwilligers: 24, waarvan
7 voor de Spelinlopen.
Incidentele hulp ouders 402
keer.
3. Meer jeugdigen groeien op in
een veilige positieve
gezinssituatie*

Basisactiviteit 1, 2 , 5

Matrix jeugd: 3

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
ja

4. Meer jeugdigen ontwikkelen
zich optimaal

Basisactiviteit 1

Matrix jeugd:
1, 2, 3, 4.

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
ja

Basisactiviteit 2
Matrix volwassenen: 2
Basisactiviteit 5 + Extra inzet
en activiteiten Banne

SPIN medewerkers hebben
meerdere malen zorgen om
kinderen intern besproken
en/of met OK-Adviseurs
gedeeld en passende aanpak
besproken.
Aantal bezoeken aan de
speeltuinen (kinderen): 69.487
(gemiddeld 34 per dag) in
groepsverband 67.432 Aantal
bezoeken (volwassenen):
30.059
Opvallend: bij de Sterspelers
komen de meeste kinderen
alleen. Verhouding volwassene
kind is hier 1:8.

in buurten/bij ouders speelden.
Acties volgenden hier uit ook
in PPO-verband.
- Contact gehouden met
ouders door creatieve fysieke
spelinlopen o.a. Buitenspelinlopen, ook in de
zomervakantie, en
Spelinlopen met kleine
groepjes volwassenen.
De hulp van volwassenen was
lager, logisch gezien de
coronabeperkingen.

Minder openstellingen van 15
maart tot 25 mei. Daarna inzet
met dubbele bezetting tot
eind juni. Dat verklaart het
lager totaal bezoeken Het
gemiddelde per openstelling is
wel gelijk aan 2019. Het
bezoek van volwassenen is
nauwelijks 8000 lager.
Het Diereneiland had
gemiddeld het minst aantal
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Aantal activiteiten totaal 1006.
Met veel variatie naast sport en
spel (zie boven) was 39%
creatief of technieken 4 %
muziek of theater.
Tijdens de sluiting
organiseerden we alternatieven
voor contact en activiteiten
Deze zijn niet meegeteld in de
logboekregistratie.
zie uitwerking SPIN

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

Basisactiviteit 4:
inzet voor de Positieve
Pedagogische omgeving

bezoeken (17) maar wel gelijk
aan 2019.
Een rol speelt:
*sluiting Diereneiland in
november en december i.v.m.
maatregelen kinderboerderij.
Onze activiteiten vonden
buiten de poort plaats.
* grote onrust bij ouders in
Molenwijk over besmetting, ze
vonden het lastig kinderen
naar buiten of naar activiteiten
te laten gaan.

Onderhoud en veiligheid van
alle speeltuinen is op orde.
De financiering voor de
renovatie van Speeltuin de
Sterspelers is rond. Eerste fase
van het plan is in uitvoering.
Ook is een spijlenhek geplaats
door SPIN op verzoek Amos.
Speeltuin Nieuwendam is
vernieuwd.
Ureninzet volgens afspraak.
Aanpassing van de uitvoering
.Activiteiten volgens plan Zie
werkplannen i.v.m. Corona.
verder gezamenlijke uitwerking
van de jeugdpartners over de
PPO.
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4.4
DOCK
Doel/resultaat

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

Ondernomen activiteit

Draagt bij aan
resultaat
nummers

Minimum
productie op
schema?

Registratie van gegevens

Afwijkingen

Basisactiviteit Jeugd 1

1,2,3

Ja

Aantal uren collectieve
bijeenkomsten: 6556 uur

Er is sprake van overproductie. Bijna een
verdubbeling van de afgesproken aantallen

Waarvan aantal bijeenkomsten met
het thema gezondheid: 259

DOCK is aangesloten bij Amsterdams
Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).
Daarnaast begeleidt en werkt DOCK samen
met de gezondheids-ambassadeurs die bij
diverse evenementen worden ingezet.

Laagdrempelig
Jongerenwerk

Aantal unieke jeugdigen met een
individueel begeleidingstraject
gefocust op gezondheid: 67

2. Meer jeugdigen groeien
psychosociaal gezond op

Basisactiviteit Jeugd
5:
Wijkcoördinatie PPO

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

Basisactiviteit Jeugd 3
Bereiken en ondersteunen
van jonge mantelzorgers

10

Ja

De afspraak zoals in de beschikking
Zie verder gezamenlijke uitwerking van de
benoemd, een minimale inzet van 480 jeugdpartners over de PPO.
uur, is ruim overschreden.

Ja

Aantal nieuwe jonge mantelzorgers
bij MySchoolCoach bereikt.
Strijders eerste half jaar totaal 11 met
15 repetities en 4 optredens in
Damstede. De overige zijn door de
Corona maatregelen niet door
gegaan. Vanaf oktober 7 repetities en
3 optredens in Noorderlicht.

Vanuit extra incidentele middelen wordt
extra ingezet op jonge mantelzorgers via
MySchoolCoach en met Strijders.
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4. Meer jeugdigen ontwikkelen zich
optimaal

Basisactiviteit Jeugd 1
Laagdrempelig
Jongerenwerk

1,2

Ja

We voerden 1092 individuele
trajecten uit.
Op 5 verschillende vaste locaties, in 2
huizen van de wijk, in verschillende
buurtkamers en in de verschillende
wijken op straat.

Dan zijn er 8 minder dan gepland. Inclusief
My School Coach zijn het er 19 meer.

My School Coach: 27 nieuwe trajecten
opgestart.
Totaal aantal lopende trajecten zijn er
49. Hiervan zijn er 22 uit 2019 die
doorliepen in 2020.

Basisactiviteit 2 Jeugd
Activering en participatie
van jongeren
Basisactiviteit 4 Jeugd
Voorlichting en advies

2

Ja

Aantal zakgeldjongeren: 21 en 24
jongeren als Flying Docker.

Tijdens de Corona-maatregelen was het
een periode minder mogelijk om jongeren
in te zetten boven de 18 en later 17 jaar.

Ja

Aantal ambulante rondes: 1683
Er is sprake van overproductie.
rondes, dat zijn er 583 meer dan
gepland. Dit is vanwege de extra inzet
tijdens de Corona-maatregelen.
Flexibele inzet bij overlastsituaties op
verzoek van J&V, denk bijvoorbeeld
aan de Ramadan periode.

* doelen 2 en 3 overlappen. In matrix ligt accent op 2. Vanuit incidentele middelen wordt ingezet op jonge mantelzorgers via MySchoolCoach en het Forumtheater.
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4.5
Wijsneus
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:
Matrix jeugd 1,2,3,4
Buitenschoolse activiteiten en
vooral divers
vakantieactiviteiten gericht op
activering en in beweging
krijgen

Volgens matrix en
beschikking:
Geen
outputafspraken van
toepassing

Deze activiteiten gericht op
gezonde leefstijl en gezond
gewicht worden niet apart
geregistreerd, maar zijn indien
gewenst wel uit soort
activiteiten en bijbehorende
registraties te destilleren

Minder activiteiten op de
scholen maar in totaal toch
veel meer activiteiten dan
verwachtals gevolg van
Corona: extra inzet in de mei-,
zomer-, herfst- en
kerstvakantie

2. Meer jeugdigen groeien
psychosociaal gezond op

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

3. Meer jeugdigen groeien op in
een veilige positieve
gezinssituatie*
4. Meer jeugdigen ontwikkelen
zich optimaal

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Basisactiviteit 1

Matrix jeugd:
1, 2,, 4.

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
nee EN ja ivm
1. het schakeljaar
door van 3 naar 2
blokken te gaan in de
NSA en Wijkclubs. In
2021 wordt dat weer
conform afspraken.
2. Door Corona is er
een verschuiving naar
meer Buitenschoolse
vakantieactiviteiten
geweest, zijn er heel
veel meer kinderen
bereikt middels heel

Aantal bereikte basisscholen:
30
Aantal activiteiten NSA: 168
Deelnemers NSA: 1420
Aantal Cursussen Wijkclubs: 41
Deelnemers Wijkclubs: 351
Aantal activiteiten Vakanties:
301
Deelnemers
Vakantieactiviteiten:
4255
Bijzondere evenementen: 1
Activiteiten Ster van Noord:
15
Deelnemers Ster van Noord:
125

Minder activiteiten op de
scholen van 15 maart tot 25
mei en vanaf 9 december.
Ipv lessen fysiek naar lessen
virtueel/online, video tutorials,
lespakketten, Homeactiviteiten via
Sterrenmakers.nl

Basisactiviteit 2

Uitgebreide programmering
met name tijdens
MidzomerMokum ism SPIN,
Solid Ground, Muziekschool
Noord.
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veel meer activiteiten.
Zie hiernaast.
Totaal activiteiten: 525
Totaal deelnemers: 6151
Door Coranabeperkiengen
alternatieven voor contact en
activiteiten aangeboden
STERRENMAKERS.NL
Wijsneus heeft ook in 2020 het
beheer over
www.sterrenmakers.nl gevoerd
en diverse nieuwe aanbieders
gefaciliteerd. Sterrenmakers
wordt in 2021 verbouwd.
Basisactiviteit 4:
inzet voor de Positieve
Pedagogische omgeving

Idem in Herfstvakantie en
MidWinterMokum/kerstvakan
tie.
Wijsneus heeft daarnaast de
coordinatie voor
MidWinterMokum in opdracht
van het STadsdeel uitgevoerd
ism Noordje, DAT-school,
IMC-weekend academie,
HotMamaHot, Muziekschool,
Solid, Framer Framed

Ureninzet volgens afspraak.
Aanpassing van de uitvoering
Activiteiten volgens plan Zie
werkplannen i.v.m. Corona.
verder gezamenlijke uitwerking
van de jeugdpartners over de
PPO.
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4.6

De Regenboog Groep

Doel/resultaat

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

Ondernomen activiteit

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

Draagt bij aan
resultaatnummers?

Minimum productie
op schema?

Registratie van gegevens

Volgens matrix: ja
Volgens beschikking:
ja

In totaal zijn 24
begeleidingstrajecten
gerealiseerd.

Afwijkingen
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5. 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.
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.
5.1
Huis van de Wijk De Meeuw
Na medio maart 2020 waarin de coronamaatregelen werden ingesteld, is Huis van de Wijk De Meeuw open gebleven voor
bezoekers en zijn ook bezoekers van het Wereldhuis van harte welkom. De Meeuw fungeert voor veel mensen als hun thuis, en
zij krijgen er de kans om activiteiten te ondernemen en/of vrijwilligerswerk te doen.
Dagelijks warme maaltijden
Sinds maart 2020 bevinden we ons in De Meeuw, zoals overal in het land, in een bijzondere situatie. Veel activiteiten moesten
vanwege de coronamaatregelen tijdelijk stopgezet worden. Met elke nieuwe maatregel veranderde de openstelling en
toegankelijkheid van De Meeuw. De Meeuw bleef wel toegankelijk voor de meest kwetsbaren en de Regenboog kon hen
dagelijks een warme lunchmaaltijd aanbieden. Op deze manier hielden wij contact met buurtbewoners en deelnemers en
konden wij ondersteuning aanbieden daar waar dat nodig was.
Het Wereldhuis in De Meeuw
Van april tot september 2020 opende De Meeuw, op verzoek van OJZ en in overleg met stadsdeel Noord en de partners van
Samen Noord, de deuren van de grootste ruimte voor het Wereldhuis en de doelgroep ongedocumenteerde daklozen. Een 30tal mensen kwam zeven dagen per week naar de Meeuw voor opvang, counceling en een warme maaltijd. Dankzij een fijn en
betrokken Meeuw-team verliep deze opvang soepel en tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.
Thuisgevoel
De Meeuw is het hele jaar open gebleven voor de meest kwetsbare buurtbewoners, zoals voor deelnemers van de dagbesteding
van de Regenboog en voor buurtbewoners met hulpvragen. Dit is van grote waarde geweest voor mensen die weinig contacten
en/of weinig om handen hebben en die bungelen aan de rand van de samenleving. Zij bleven het thuisgevoel vinden in De
Meeuw, waar oprecht contact, menswaardigheid en vertrouwen kernwaarden zijn en iedereen welkom is.
Veegploeg actief
Onze veegploeg, die wordt ingezet vanuit De Meeuw, is in de eerste lockdown - in mei, juni en juli - gestopt met haar
werkzaamheden. In alle overige maanden van het jaar kon de dagbesteding doorgaan. De groep verzamelt in De Meeuw, drinkt
een kop koffie en trekt vervolgens de wijk in om het vuil op te ruimen. Daarnaast werken we samen met de ketenpartners in de
wijk voor de optimale participatie van de groep. Zo hebben we tot maart 2020 voetbalclub asv De Dijk geholpen met het
onderhoud van clubhuis en voetbalvelden. Ook werkt een deel van de groep een ochtend per week bij een speeltuin in de buurt,
en een andere ochtend bij de VerbroederIJ, een sociale firma. Alle inzet is gericht op het laten meedoen en participeren van de
deelnemers. Wij zien dat veel mensen verborgen talenten hebben.
Acceptatie bevorderen
Als corona beheersbaar is geworden in onze samenleving, willen we uiteraard weer een brede groep laten profiteren van het
aanbod van De Meeuw. Dat De Regenboog Groep met haar dagbesteding, ondersteuning en doorverwijzing blijvend deel
uitmaakt van het Meeuw-aanbod is belangrijk. In De Meeuw creëren wij de mogelijkheid van niet-vanzelfsprekende
ontmoetingen. Alleen al elkaar tegenkomen en groeten doet veel goeds. Zien en gezien worden helpt vooroordelen wegnemen
en acceptatie bevorderen.
Tweede huiskamer
De Meeuw zorgde er in 2020 ook voor dat de groep zeer trouwe vrijwilligers aangehaakt bleef. Voor velen van hen is De Meeuw
meer dan ‘alleen’ vrijwilligerswerk. Het is hun tweede huiskamer. Een plek waar zij gezien worden en waar zij hun netwerk
hebben.

53

Winterjassen
Door de actie van de Regenboog – het inzamelen van winterjassen - konden ook veel kwetsbare buurtbewoners profiteren van
een warme winterjas!
Kerstcadeau en kerstpakket
Met Kerst hield het Meeuw-team een kerstcadeau-actie in de buurt. Buurtbewoners konden kerstcadeautjes afgeven en/of
krijgen. Daarnaast maakte de samenwerking met Saved City Church Amsterdam het mogelijk dat 50 kwetsbare
Amsterdammers een kerstpakket in De Meeuw konden ophalen.
Kleine stappen
We bereiken de juiste doelgroepen, maar er is óók nog steeds een groep die zich (nog) niet senang voelt in een Huis van de Wijk
en liever buiten blijft of een inloophuis bezoekt. De veeg- en prikploeg die voorheen het Noorderpark als thuisbasis had, heeft
nu als thuisbasis De Meeuw. Indien nodig krijgen de deelnemers hulp van een maatschappelijk werker van Doras of De
Regenboog Groep die ook bij De Meeuw aanwezig is.
Wij begeleiden twee stagiaires.
Zoektocht naar werk
Daan vond De Meeuw in juni 2020. Door corona was hij gedwongen na 12 jaar verblijf in Bulgarije naar Nederland terug te
keren. In De Meeuw kreeg hij hulp bij de zoektocht naar een slaapplek en naar werk.
Hand-en-spandiensten
Sep was in dienst van Pantar maar kon op zijn ‘oude’ locatie in verband met corona zijn werk niet meer uitoefenen. Sep woont in
Noord. Uit verveling kwam hij in mei naar De Meeuw. Hij begon met hand-en-spandiensten. Ondertussen is hij dagelijks een
trouwe en waardevolle Meeuw-vrijwilliger.
De opstap naar werk
De heer M. heeft zijn baan als projectleider verloren, hij heeft financiële problemen en is kwetsbaar. In De Meeuw volgt hij een
tijdlang dagbesteding. Ook nadat dit niet mogelijk meer was vanwege de corona maatregelen, bleef hij komen en verleende
dan allerlei hand- en spandiensten. Zo begon hij als vrijwilliger in de keuken en al spoedig kookte hij 5 dagen in de week de
maaltijden. Het geeft hem veel zelfvertrouwen en het is voor hem het bewijs dat hij weer in het arbeidsproces kan meedraaien.
Inmiddels is de heer M. doorgestroomd als vrijwilliger naar een ander project van De Regenboog Groep. Het is de opstap naar
betaald werk.
Hulp bij klussen
Een buurtbewoner komt dagelijks een kopje koffie drinken in De Meeuw, hij houdt van gezelligheid en ontmoet graag andere
mensen. Meneer is werkzaam geweest in de groenvoorziening van de gemeente. Hij is heel handig en helpt graag bij allerhande
klussen. Zo voelt hij zich nuttig en gewaardeerd en hij geniet van de contacten om hem heen.
Actief
De heer J. is een rustige zestiger die lange tijd in Duitsland en Polen heeft gewoond en daarna een korte tijd bij zijn zus
logeerde. Via een van onze projecten Onder de Pannen, huurt hij nu een kamer in Noord, het stadsdeel waar hij vroeger ook
woonde. Dagelijks is hij te vinden in De Meeuw, waar hij als vrijwilliger kookt voor de bezoekers. De heer J. voelt zich goed, hij is
blij dat hij actief kan zijn en een goede woonruimte heeft.
Jezelf kunnen zijn
R. is een jongeman van Iraanse afkomst. Bij De Meeuw voelt hij zich welkom en kan hij zichzelf zijn. Elke dag deelt hij aan de
bezoekers de lunch uit, hij vindt het fijn om een taak te hebben en onder de mensen te zijn.

5.2
Huis van de Wijk de Evenaar
Na medio maart 2020 waarin de corona maatregelen werden ingesteld, is Huis van de Wijk de Evenaar open gebleven voor
bezoekers. Een groep vaste bezoekers komt regelmatig langs voor een kopje koffie en om even te praten met elkaar. We
merken dat veel mensen het fijn vinden om een plek te hebben waar ze vrijuit naar toe kunnen. Vooral de groep mensen die
geen mobiel of internet heeft, en weinig contacten/familie, ervaart dit als heel waardevol.
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Zelfvertrouwen groeit
Een vrijwilliger die altijd op vrijdag in de Evenaar is te vinden, is door de corona crisis erg in de war. Zij kan haar emoties niet
bedwingen en is bang dat ze zich niet kan beheersen. We hebben met haar gepraat en gevraagd of ze toch gewoon wil komen,
en wat kleine karweitjes wil doen zoals koffie schenken en planten water geven. Ze voelt zich weer nuttig en haar
zelfvertrouwen groeit.
Een vrijwilligster van de Evenaar heeft moeite om mensen te vertrouwen. Tijdens de coronaperiode kwam ze regelmatig naar
het Huis van de Wijk om te helpen met de schoonmaak en andere klusjes. Door deze kleine contactmomenten, waarin er meer
aandacht was voor haar situatie, heeft zij kunnen aangeven dat ze schulden maakt. De coördinator heeft haar doorverwezen
naar de budgetcoach. Zij is nu onder budgetbeheer en heeft ook contact met een bewegingscoach. In kleine stappen maakt zij
nu een positieve ontwikkeling door.
De dinergroep die al jaren in de Evenaar aanwezig is, heeft een nieuw vervolg gekregen nadat De Regenboog Groep zich uit het
project had teruggetrokken. Een vrijwilliger van de Evenaar is nu naar volle tevredenheid werkzaam als kok.
Samenwerking met Ouder- en Kind Team
Het Ouder- en Kind Team (OKT) dat wekelijks in de Evenaar aanwezig is en er ook spreekuur houdt, heeft in de corona periode
1x per week via Teams contact opgenomen met de coördinator. We zagen dat veel ouders – vooral de ouders die het
Nederlands onvoldoende beheersen – moeite hadden met het begeleiden van het huiswerk van hun kinderen. Via de
vrijwilligers van ‘Amsterdam voor elkaar’ kunnen we dit probleem nu oppakken. Zo is er een gepensioneerde man die 3x per
week een Syrische jongen (heeft) begeleid(t) bij zijn huiswerk. De jongen is heel blij met deze hulp en ook de man zelf is
gelukkig met de kans om zich nuttig te maken. Voor het gezin is hij een soort ‘peetvader’ geworden.
Het Ouder- en Kind Team wilde in de periode waarin kinderen niet naar school gingen toch vinger aan de pols houden bij
‘probleem’ gezinnen. Daartoe heeft OKT in samenwerking met Spin een knutselpakket samengesteld voor kinderen, wat door
OKT wordt langsgebracht in de gezinnen. Het kind is heel blij met het cadeau, en het bezoek vormt een startpunt om de
thuissituatie waarin het gezin en het kind zich bevinden, te beoordelen. Er is hiermee een situatie aan het licht gekomen die niet
wenselijk was en professionele hulp kon vervolgens worden ingeschakeld. In de zomer is een dergelijke cadeau-actie voor
kinderen op touw gezet, nu met boeken die door een uitgeverij beschikbaar zijn gesteld. Op deze manier kan het Ouder- en
Kind Team fungeren als de oren en ogen van de wijk.
We zien dat buurtbewoners gemakkelijk en regelmatig binnen lopen bij de Evenaar, de drempel is laag. Hierdoor kunnen wij
contact opbouwen met de bewoners, ontstaat er een vertrouwensband, en kunnen we inspelen op problemen of zorgen van
onze bezoekers.
Zo kwam een moeder regelmatig bij ons langs met haar zoontje van anderhalf. Zij voelde zich na verloop van tijd zo vertrouwd
dat zij via de app haar zorgen met ons wilde delen. Wij konden daarop direct schakelen met het OKT team, de lijnen zijn kort,
zodat deze moeder snel kon worden geholpen met haar problemen.

Steungroep moeders
De groep moeders die elkaar heeft leren kennen in de Evenaar en steun vindt bij elkaar, breidt zich uit. Zo maakt bijvoorbeeld
een moeder die buiten Amsterdam woont, maar van wie haar kind wel in Noord op school zit, nu ook deel uit van de groep. Zij
was via het OKT Team attent gemaakt op het vrijwilligerswerk in de Evenaar, pakte dat op en kwam hierdoor in contact met de
groep moeders.
Taal van corona
In de afgelopen periode was er meer gelegenheid om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zo zijn we met ‘Noordje’,
een kinderkunstproject en ‘New Dakota’, een kunstgalerie, het project voor kinderen gestart onder de naam ‘Taal van corona’.
In dit project werken we ook samen met Doras, DOCK en met Winclove, een bedrijf wat zich bezighoudt met probiotica.
Kinderen zijn heel enthousiast over het project en vanuit de steungroep moeders heeft zelfs driekwart van het aantal kinderen
hieraan deelgenomen. De samenwerking in dit project was zo succesvol dat we er een mooi vervolg aan hebben kunnen geven.
‘Noordjes Schrijflab’ wordt nu 1x per week vanuit de Evenaar georganiseerd. Een aantal kinderen dat heeft meegedaan aan
‘Taal van corona’ komt nu wekelijks voor het ‘Schrijflab’ naar de Evenaar.
Dansen en beweging
De dansschool heeft ook deelgenomen aan het project ‘Taal van corona’. Zodoende zijn veel kinderen spelenderwijs in
aanraking gekomen met dansen, beweging en Jiujitsu. Een aantal kinderen heeft hierin zoveel plezier gekregen dat zij er mee
verder gaan.
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Met plezier naar de Weekendschool
Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs op zondag voor jongeren van 10-14 jaar oud,
door heel Nederland. Stichting IMC Weekendschool laat nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals
en hun uiteenlopende vakgebieden. In Amsterdam Noord verzorgt de weekendschool onderwijs vanuit het Hyperion Lyceum
aan de Badhuiskade.
Als Huis van de Wijk signaleerden dat kinderen die tot de IMC doelgroep behoren (en die bij ons ‘over de vloer komen’ voor
bijvoorbeeld ‘Taal van corona’), niet op hun basisschool waren benaderd voor deze onderwijsmogelijkheid. Wij hebben IMC
geïnformeerd, die vervolgens contact heeft gezocht met ouders en kinderen. Zo zijn er recent twee kinderen van statushouders
begeleid naar de aanmelding. Deze twee kinderen gaan nu elke zondag met veel plezier naar de Weekendschool. Ook het IMC
is blij met deze leerlingen en met onze ‘interventie’.
Eenvoudige oplossing
Vanwege de coronamaatregelen was het in de eerste lockdown niet meer mogelijk om op dinsdag- en donderdagmorgen zo
maar binnen te lopen -zonder afspraak- voor het inloopspreekuur van Doras. Wij merkten dat de drempel voor de groep
kwetsbare mensen te hoog was om per telefoon een afspraak te maken. Daarop heeft de Evenaar gekozen voor een andere
aanpak, die heel goed werkt. Mensen kunnen nu gewoon bij ons binnenlopen, en ter plaatse een afspraak maken die wordt
genoteerd op de lijst. Bewoners zijn heel blij met deze eenvoudige oplossing en ook medewerkers die het spreekuur houden zijn
content, het spreekuur is weer helemaal gevuld.
Spil in de buurt
Met vertrouwen zien wij de komst van de Buurtteams tegemoet. Wij merken dat ons Huis van de Wijk de Evenaar nu al een
belangrijke spil is in de buurt. Mensen weten de Evenaar te vinden, en lopen heel gemakkelijk bij ons binnen. Door regelmatig
contact staan wij dicht bij de mensen en wordt een vertrouwensband opgebouwd. Dit maakt dat wij een preventieve rol kunnen
spelen, en eerder hulp kunnen bieden bij zorgen en problemen van de bewoners. Daardoor blijven deze behapbaar en oplosbaar
en hoeft de formele hulp niet te worden ingeschakeld.
5.3
Huis van de Wijk de Banne
Na medio maart 2020 waarin de coronamaatregelen werden ingesteld, is Huis van de Wijk de Banne open gebleven voor
bezoekers. Veel buurtbewoners kwamen naar de Banne en wilden weten waar zij terecht konden met hun specifieke vragen.
Wij hebben mensen onder meer kunnen verwijzen via de coalitie ‘Wij Amsterdam’, waarvoor wij ook flyers in de omgeving
hebben verspreid, en op diverse plekken posters hebben opgehangen. De coalitie ‘Wij Amsterdam’ is vrijwel direct nadat het
coronavirus zich in Nederland verspreidde, opgericht. In het voorjaar hebben wij actief geflyerd, maar in het najaar, bij de
oplopende coronacijfers, is het op straat flyeren teruggebracht en zijn wij overgegaan op het verspreiden van informatie via
Facebook en Instagram.
Groentepakketten Growkidz
De organisatie Growkidz heeft ons in het voorjaar benaderd en 250 groentepakketten beschikbaar gesteld die wij aan
hulpbehoevende buurtbewoners en bezoekers van het Leefkringhuis hebben uitgedeeld, en ook via het Ouder Kind Team
hebben verspreid. Het geeft goed de samenwerking weer met onze Samen Noord partners en laat zien dat bij het uitzetten van
zulke acties er snel geschakeld wordt tussen partners binnen Samen Noord. De onderlinge band tussen de partners van Samen
Noord is hierdoor versterkt.
Campina zuivel donaties
Ook een mooi voorbeeld van samenwerking in Samen Noord is de donatie van zuivelproducten door Campina. Campina heeft
in april/mei elke woensdagochtend zuivelproducten geleverd aan Huis van de Wijk De Meeuw. Elk Huis van de Wijk haalt een
deel op en zet het weer verder uit in hun wijk. Naast de Huizen van de Wijk komen verschillende partijen langs (Leger des Heils,
De Regenboog Groep) om de gratis zuivel op te halen.
Via het Ouder- en Kindteam komen gezinnen die het hard nodig hebben langs het Huis van de Wijk de Banne om zuivel op te
halen. Ook hebben we vanuit het Huis van de Wijk de Banne een actieve buurtbewoonster kunnen voorzien van
zuivelproducten. Deze bewoonster gebruikt ze voor het maken van gratis voedselpakketten en ondersteunt hiermee ruim 45
gezinnen in de Banne die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank.
Vanuit het Huis van de Wijk zijn in het afgelopen jaar diverse bewonersinitiatieven ondersteund, waarbij hulp werd geboden bij
het verstrekken van voedselpakketten in de buurt.
Verbinding
In 2020 hebben wij in de Banne diverse ruimtes beschikbaar gesteld voor buurtbewoners. Zo kunnen zij tegen een laag tarief
vergaderen of activiteiten voor kinderen organiseren. Hier is volop gebruik van gemaakt en we zien dat het een positief effect
heeft op de bewoners. Het zorgt voor nieuwe onderlinge contacten en verbinding en bevordert daarmee het welzijn in de wijk.
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Buurtrestaurant de Banne
In het najaar van 2020 zijn wij in samenwerking met De Regenboog Groep in de Banne weer gestart met het koken van
maaltijden voor buurtbewoners. Een vrijwillige kok van De Regenboog Groep kookt wekelijks op woensdag een gezonde
maaltijd die kan worden afgehaald door buurtbewoners die dat hard nodig hebben. We merken dat de prijs van de maaltijd
grote invloed heeft op het aantal mensen dat gebruikmaakt van deze mogelijkheid. We zijn gestart met het standaardbedrag
van € 5,- per maaltijd. Dit bleek een te hoog bedrag voor de doelgroep, en er was weinig animo om een maaltijd af te halen. Ook
een bedrag van € 3,- kon het merendeel van de mensen zich niet veroorloven, zij bleven weg. Daarom heeft De Regenboog
Groep tijdelijk de prijs van een afhaalmaaltijd verder verlaagd naar € 2,-, en zijn wij in overleg met De Regenboog Groep om
deze prijs te kunnen handhaven. We hebben door de tijdelijke verlaging een flinke toename gezien van afhalers. Dit signaal is in
overeenstemming met de forse toename van mensen die in de buurt gebruikmaken van een gratis voedselpakket. In de Banne
is tijdens corona een voedselinitiatief gestart wat wij vanuit het Huis van de Wijk ook ondersteunen. Wekelijks worden er
voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen, dit begon met 20-25 gezinnen en is inmiddels uitgegroeid naar 60-65 gezinnen. Dit
is ook een belangrijk signaal dat de armoede in de buurt sterk toeneemt.
Vertrouwd
Naast het Buurtrestaurant de Banne wordt er vanaf oktober 2020 ook door Hetty, een bekende buurtbewoonster, eenmaal in
de maand in de Banne voor de buurtbewoners gekookt. Zij wordt hierin ondersteund door het Huis van de Wijk de Banne. We
merken dat bezoekers zich vertrouwd bij haar voelen en sneller geneigd zijn hun zorgen met haar te delen. Hierdoor kunnen wij
inspelen op deze signalen en hulp bieden of inschakelen als dat nodig is.
Kookinitiatief vitale beroepen
We hebben vanuit het Huis van de Wijk de Banne ook voor onze agenten in Noord gekookt. We zijn gestart met een initiatief
om te koken voor de vitale beroepen in onze wijk en we hebben de avondploeg van politie Boven ’t IJ voorzien van warme
maaltijden. Met het eten dat we over hadden, hebben we de dag erna onze collega’s binnen het jongerenwerk blij kunnen
maken!
Nostalgisch draaiorgel optreden
Begin mei is er een speciaal draaiorgel optreden georganiseerd voor een seniorencomplex in de Banne. Dit initiatief is
georganiseerd door onze wijkpartners Eigen Haard en VoorUit de Banne met bewonersbudget dat vanuit het Huis van de Wijk
de Banne is geregeld. Wij zijn naar het optreden geweest om te ondersteunen en onze senioren in de Banne een hart onder de
riem te steken. We hadden gehoopt op beter weer, maar desondanks kwamen de senioren vanaf hun balkon gezellig
meedansen en meezingen. Het was mooi om te zien dat al die nostalgische nummers de bewoners zoveel plezier brachten. Bij
VoorUit zetten studenten zich minimaal 10 uur per week in voor de wijk en voor deze inzet kunnen zij een woning als
vergoeding krijgen. In Noord zijn enkele studenten gehuisvest in het seniorencomplex aan de Statenjachtstraat. De hulp die
deze studenten geven aan de senioren brengen wij (vooral) digitaal onder de aandacht van buurtbewoners en partijen. Via
onder meer onze sociale media Facebook en Instagram delen wij het nieuws betreft georganiseerde activiteiten en andere
belangrijke zaken.
Muurschildering
In samenwerking met ‘United Painting’ die schilderwerken maakt in ontwikkelbuurten, hebben we een muurschildering laten
maken op een wand in Huis van de Wijk de Banne. Hierop zijn de portretten van onze vrijwilligers te zien, en bij elk portret staat
een kenmerkende uitspraak van de desbetreffende vrijwilliger. Hiermee zetten wij onze vrijwilligers, die altijd klaar staan voor
anderen, in het zonnetje.
Coronaproof maken Huizen van de Wijk en gedeeltelijke openstelling begin juni
Alle Huizen van de Wijk zijn ingericht in het kader van de coronamaatregelen. In overleg met de gemeente Amsterdam heeft
DOCK besloten alle locaties gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor ruimteverhuur met ingang van 2 juni 2020. Zodat de
activiteiten voor en/of door buurtbewoners weer opgestart kunnen worden, en mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. En er
ondersteuning en hulp geboden kan worden aan de bewoners die dat hard nodig hebben. Er hangen posters, flyers, er zijn
richtlijnen opgesteld…alle voorbereidingen zijn getroffen om activiteiten weer van start te laten gaan.
Enthousiast van start
In augustus 2020 – na de zomerperiode – zijn wij in de Banne weer enthousiast van start gegaan met diverse activiteiten,
uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo mochten bijvoorbeeld per ruimte maar een x-aantal mensen
tegelijk aanwezig zijn.
De haak- en breilessen zijn hervat, evenals de judolessen, theatergroep, sport- en dansactiviteiten voor kinderen en
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sportactiviteiten voor volwassenen. Ook de wekelijke taallessen van TopTaal, de inloopspreekuren en de faciliteit voor bloed
prikken konden weer doorgang vinden. Zelfs de Banne Bingo kon – tot groot plezier van de deelnemers – geheel coronaproof
worden georganiseerd. We waren blij dat het programma Meer Bewegen voor Ouderen en de sportactiviteiten voor deze
doelgroep weer konden plaatsvinden. Het wekelijkse ontbijt op woensdag in de wijk, voor de kwetsbare bewoners, hebben we
helaas vanwege de maatregelen on hold moeten zetten. Evenals de klaverjas bijeenkomsten. In het najaar hebben wij enkele
malen een maandelijkse rommel- en creativiteitsmarkt georganiseerd, met marktkraampjes in en buiten het winkelcentrum.
Echter dit bracht teveel bewegingen van mensen met zich mee en wij hebben daarom besloten dit initiatief (tijdelijk) stop te
zetten.
Interview het Parool en bezoek stadsdeelvoorzitter
Op 5 november 2020 verscheen er in het Parool een artikel over de tijdelijke maatregel om alle buurtcentra twee weken lang te
sluiten. De coördinator van het Huis van de Wijk de Banne is geïnterviewd over de directe gevolgen daarvan en wat voor impact
de sluiting heeft, niet alleen op het buurtcentrum maar ook op de bewoners en de wijk. Het belang van het openhouden van het
Huis van de Wijk is in het artikel met concrete voorbeelden van activiteiten onderstreept. Zo zijn activiteiten als de ‘Haak maar
Aan club” en het klaverjassen benoemd. En er is benadrukt hoe belangrijk de openstelling voor de bewoners is, en het kunnen
meedoen aan activiteiten, met name voor onze senioren die alleenstaand zijn. In navolging op het artikel, en nadat de
maatregel niet meer van kracht was, is Erna Berends, stadsdeelvoorzitter, langsgekomen in de Banne om de verhalen uit de
eerste hand te horen.
WegWijs Salon de Banne
Vanaf oktober 2020 kunnen bewoners en bezoekers bij WegWijs Salon de Banne terecht met vragen over participatie,
taallessen, juridische problemen en huisvesting. Het idee achter de WegWijs Salon is om diverse organisaties op één locatie en
tijd bij elkaar te hebben voor een inloopspreekuur, zodat zij onderling gemakkelijk naar elkaar kunnen doorverwijzen. Op dit
moment zijn er vier organisaties aangehaakt bij WegWijs Salon de Banne, te weten Civic Amsterdam, DOCK, Stichting !Woon
en het juridisch spreekuur.
Banne Fest
Banne Bruist is dit jaar niet doorgegaan in verband met corona. Daarom hebben wij vanuit het Huis van de Wijk een klein
evenement georganiseerd, onder de naam Banne Fest, met een leuk programma voor jong en oud in de Banne. Er waren drie
optredens van lokale artiesten. Daarnaast hadden wij marktkraampjes opgesteld waar suikerspinnen, Surinaamse broodjes,
koekjes en schmink te verkrijgen waren. Dit alles werd coronaproof georganiseerd en is succesvol verlopen. Door dit evenement
hebben we ook een doelgroep kunnen bereiken die wij doorgaans niet echt bereiken, namelijk nieuwe bewoners.
Week tegen de Eenzaamheid
In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid hebben wij in het Huis van de Wijk de Banne van 5 tot en met 8 oktober 2020
van 9.00 tot 12.00 uur een bijzondere koffieochtend georganiseerd, speciaal voor senioren! Senioren mochten gratis en
coronaproof koffie en thee komen drinken. Door corona was het een beperkt succes, maar met name de eenzame bewoners
zijn langs geweest om even wat te drinken en een praatje te maken. Het was fijn dat die gelegenheid voor hen werd geboden.
Toekomst
Een van onze speerpunten voor de nabije toekomst is dat wij willen onderzoeken op welke wijze en op welke schaal we digitale
diensten kunnen inzetten voor onze bewoners. In het Huis van de Wijk de Banne willen wij een nieuwe digitale dienst
opzetten. We hebben het voornemen om in een van onze zalen een camera en microfoon te installeren, zodat gebruikers
en bewoners online kunnen vergaderen, en deelnemers van activiteiten op afstand betrokken kunnen worden. Dit is nuttig
ten tijde van corona, maar zeker ook daarna. We verwachten dat het digitale werken en contacten onderhouden, alleen
maar zal toenemen. Begin 2021 hebben we een enquête uitgezet om dit idee bij onze gebruikers en bewoners te peilen.
5.4

Huis van de Wijk Waterlandplein

Na medio maart 2020 waarin de coronamaatregelen werden ingesteld, is het Huis van de Wijk Waterlandplein open gebleven
voor bezoekers. Ondanks de maatregelen hebben wij het afgelopen jaar veel kunnen organiseren in het Huis van de Wijk én in
de buurt.
Zomerfeest voor vrijwilligers
Het jaarlijkse zomerfeest voor onze vrijwilligers, kon in juli gelukkig in fysieke vorm doorgaan, op kleine schaal en geheel
volgens de richtlijnen van het RIVM. Een selectie van 30 vrijwilligers (in totaal zijn ca. 80 vrijwilligers werkzaam bij het Huis van
de Wijk Waterlandplein) hebben wij welkom geheten in de grote zaal. In voorgaande jaren waren zo’n 60 mensen aanwezig op
het zomerfeest, maar ook met een kleiner aantal mensen was de sfeer bijzonder feestelijk. Een hoogtepunt in een lastige
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coronaperiode!
Een schone buurt
Tijdens de zomervakantie hebben wij een schoonmaakactie georganiseerd waarbij kinderen zich konden inzetten voor de
buurt. Daar was veel animo voor. Elke week gingen we met een golftrolley vol prikkers en vuilniszakken de wijk in. Met een
groepje basisschool leerlingen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar maakte we samen hun buurtje schoon. 1x in de week naar de
Waterlandpleinbuurt, en 1x in de week naar de buitenruimte van De Kleine Wereld. De actie leidde tot positieve reacties van de
buurtbewoners. Elk kind dat zich 5 weken lang had ingezet kreeg als beloning een tegoedbon van € 10,-. Tijdens de laatste
bijeenkomst hebben we met de hele groep kinderen nagepraat over de actie, en we merkten dat er onderlinge contacten waren
gelegd en er samenhorigheid was ontstaan. Deze actie zorgt ook voor binding van het Huis van de Wijk met de buurt.
Open Dag
Op 5 september jl. hebben wij een Open Dag voor de buurt georganiseerd om het nieuwe seizoen in te luiden. Gehuurde
marktkraampjes, opgesteld op het Waterlandplein, vormden een uitnodigend geheel. We hebben daarbij samengewerkt met
een aantal partners van Samen Noord: Stichting Wijsneus, OKT, SPIN en DOCK jongerenwerk. De vrijwilligers (vanuit de
bewonersinitiatieven) waren natuurlijk ook aanwezig om hun eigen activiteiten te promoten. De Gezondheidsambassadeurs
hebben ook een steentje bijgedragen met het verzorgen van smakelijke, gezonde hapjes. De kinderen uit de buurt konden zich
laten schminken.
Ontmoetingsplek voor senioren
Het Schouw is een verzorgingshuis voor ouderen in de buurt. Tijdens de eerste lockdown was het voor hen niet toegestaan om
te recreëren in de eigen ontmoetingszaal. Wij hebben daarom een ruimte ter beschikking gesteld aan maximaal zes ouderen in
het Huis van de Wijk. Dat is heel goed bevallen. Vier bewoners van Het Schouw komen nu nog steeds wekelijks trouw op vrijdag
naar het Waterlandplein, om op veilige afstand bij elkaar te zijn in een gezellige omgeving.
Allerhande activiteiten
Na de zomervakantie kwamen langzaamaan de vaste activiteiten weer op gang zoals conversatieles, fitness voor vrouwen, taart
bakken, computerles, huiswerkbegeleiding, koffieclubjes, en diverse activiteiten voor kinderen. Daarnaast zijn er vanaf medio
september een aantal nieuwe activiteiten gestart in het Huis van de Wijk, onder meer gezond koken met kinderen, knutselen
met kinderen en computerhulp. Medio december moesten wij vanwege de tweede lockdown helaas deze activiteiten
stopzetten.
Bewonersinitiatieven
Bewoners die een bewonersinitiatief hebben ingediend organiseren vanuit het Huis van de Wijk Waterlandplein tal van
activiteiten, zoals een workshop taartenbakken, naailes, kinderactiviteiten en sportles. Het Huis van de Wijk faciliteert de groep
daarbij op het gebied van het (in)plannen van activiteiten, werving van deelnemers en bijvoorbeeld het produceren van flyers.
Het merendeel van de vrijwilligers zijn actieve bewoners die vanuit het budget bewonersinitiatieven de bovengenoemde
activiteiten organiseert. Daarnaast is er een groep vrijwilligers actief achter de bar, zij verzorgen koffie en thee voor de
bezoekers. Tijdens de coronaperiode hebben we vanwege de maatregelen en het veiligheidsaspect onze vrijwilligers beperkt
ingezet. Wel zijn doorlopend drie beheer-vrijwilligers aan het werk, zij kunnen het gebouw ook openen en sluiten.
Leren en studeren
Sinds 11 januari 2021 bieden wij scholieren studieplekken aan om online les te volgen en huiswerk te maken. Vier jongens
hebben hier dagelijks tot volle tevredenheid gebruik van gemaakt. Ook nu worden we regelmatig gebeld door studenten die
een studieruimte zoeken.
Huidige situatie (vanaf medio december 2020)
Het Huis van de Wijk is gesloten voor bezoekers. We stellen wel ruimte beschikbaar voor activiteiten met kinderen, zoals
huiswerkbegeleiding en jongerenwerk, en voor 1 op 1 gesprekken. Daarnaast bieden we regelmatig een kopje koffie aan, aan
onze vrijwilligers en andere bewoners die zo nu en dan langskomen voor een praatje.
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6. Gezamenlijk uitwerking Participatie en Activering
De coronamaatregelen en intelligente lockdown hebben een impact gehad op het participatiewerk. Tijdens de beginfase van de
lockdown en de coronamaatregelen speelden de participatiemedewerkers op creatieve manieren in op de maatregelen. Zo
werden er rondes door de wijk gehouden in plaats van spreekuren op locaties. We zagen hierdoor dat er een heleboel
Amsterdammers waren waarbij zorgen ontstonden, op financieel, gezondheids- of veiligheidsgebied. Anderzijds zagen we een
toegenomen wens van vele Amsterdammers om iets te betekenen voor hun buurtgenoten die in deze kwetsbare situaties
zaten. Veel Amsterdammers meldden zich aan via Voor elkaar in Amsterdam of het participatiewerk zelf om zich in te zetten.
Het waren vaak meer aanmeldingen dan dat er zorg- of hulpvragen binnen kwamen. Veel bewoners toonden hun veerkracht
tijdens de coronamaatregelen. Er ontstonden dan ook allerlei bewonersinitiatieven, wel minder dan voorgaande jaren en vaak
ook met een ander thema. De meeste initiatieven waren gerelateerd aan voedsel, zoals maaltijden rondbrengen,
boodschappen doen voor een buurtbewoner en een luisterend oor bieden. Gezien de bijzondere maatregelen en kwetsbare
situaties waar sommige Amsterdammers in terecht kwamen is in overleg met het stadsdeel besloten om verschillende voedsel
gerelateerde bewonersinitiatieven goed te keuren en te initiëren.
De buurtkamers en Huizen van de Wijk pasten tijdens de eerste intelligente lockdown hun ruimtes aan volgens de
coronamaatregelen. Een aantal van de activiteiten gingen digitaal door, maar voor niet alle Amsterdammers was het mogelijk
om hieraan deel te nemen. Een groot aantal van de Amsterdammers beschikte niet over een laptop of over de juiste digitale
vaardigheden om online activiteiten te volgen. Er is dan ook vanuit participatiewerk ingezet hierop, zo hebben Doras en
Eva&Adam laptops georganiseerd in verschillende buurtkamers en ook aan bewoners uitgedeeld. Er zijn verschillende andere
initiatieven rondom digitale middelen geweest, zowel landelijk als lokaal, hierover hebben de participatiemedewerkers de
bewoners geïnformeerd en ondersteund waar nodig. Ook hebben onze participatiemedewerkers de richtlijnen vertaald en zijn
met bewoners in gesprek gegaan over de gevolgen. Dat heeft geholpen in het temperen van paniek en het oplossen van
knelpunten. Er zijn verschillende initiatieven voor de buurt van de grond gekomen tegen eenzaamheid maar ook voor
noodzakelijke praktische zaken.
Tijdens de zomer werden de maatregelen versoepeld en gingen zowel in de buurthuizen als in de Huizen van de Wijk een aantal
activiteiten weer van start. Er waren veel verschillende zomeractiviteiten voor grote en kleine kinderen. Zowel vanuit het
Stadsdeel maar ook een aantal door bewoners zelf georganiseerd. Ook startte er weer activiteiten met volwassenen, vaak in
kleinere groepen. Er was met name veel vraag naar activiteiten rondom taal en digitale activiteiten. De maatregelen omtrent
corona hebben de rode draad gevormd dit afgelopen jaar. Zeker de ingrijpende coronamaatregelen toonden schrijnende
gevallen van eenzaamheid, armoede en huiselijke problematiek, deze problemen kwamen vaak heftiger in beeld door de
corona uitbraak. Wanneer de participatiemedewerkers in contact kwamen met bewoners waarbij heftige problematiek speelde
is er altijd warm overgedragen en zoveel mogelijk telefonisch contact onderhouden met de bewoners.
Daarnaast zijn de brede participatie overleggen online doorgegaan en werd er regelmatig onderling tussen Civic, Dock en Doras
uitgewisseld over de aanpak en creatieve oplossingen per gebied. De participatiemedewerkers hebben zich het afgelopen jaar
gefocust op wat er wel mogelijk is. Daarbij is gedacht vanuit het perspectief van de kwetsbare bewoner en was er steeds een
afweging, binnen de grenzen van de maatregelen, om aanbod voor kwetsbare Amsterdammers door te laten gaan.
6.1
Gebied Oud Noord
De participatiemedewerkers hebben tijdens de Corona veel contact gehad met (kwetsbare) bewoners. Door het wegvallen van
werk, dagbesteding en activiteiten vielen veel bewoners echt in een gat. Na de zwaarste maatregelen van het kabinet zijn er
mooie initiatieven en verbindingen ontstaan. Enkele voorbeelden zijn een initiatief om kinderen ook tijdens Corona veilig te
kunnen laten spelen op straat, een maaltijd bezorgservice en een maaltijd afhaalservice.
Tijdens de start van de Coronatijd fungeerde het Huis van de Wijk de Meeuw in samenwerking met Dock en De Regenboog als
een baken in de wijk, voor bewoners met vragen en zorgen. In de Meeuw is de Corona kring gestart zodat bewoners toch de
mogelijkheid wordt geboden ergens naar toe te kunnen, een praatje te maken, hun zorgen en ervaringen te delen. Zij konden
elke ochtend terecht voor een luisterend oor, informatie of tips om deze periode door te komen. Ook hebben de gasten van het
Wereldhuis (Diaconie Amsterdam) tijdelijk hun intrek in de Meeuw genomen. Vanuit huis zijn participatiemedewerkers, samen
met vrijwilligers en een medewerker van Civic begonnen met de Doras Corona Praatlijn waar ruim 90 bewoners die alleen thuis
zaten via de telefoon werden bereikt. Verder werden bewoners die een initiatief wilden opzetten rondom Corona ondersteund.
Vanaf mei waren de participatiemedewerkers weer actief twee dagen in de wijk zichtbaar en aanwezig om Corona initiatieven
van onder andere de Buurtkamer Heliotroop te ondersteunen.
Langzamerhand vonden er door de versoepeling van de Coronamaatregelen meer ontmoetingen met bewoners plaats, wel
zoveel mogelijk buiten. Helaas na de zomer en de toename van besmettingen werden de maatregelen weer verscherpt. Echter
ook in deze tweede lockdown zijn we digitaal via facebook, maar ook fysiek op straat de informatie blijven delen met inwoners
van Noord. Zo gaven we tips over het belang van gezonde voeding en bewegen in Corona tijd. We continueerden de “Belletjes
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uit Noord” voor mensen die geen of weinig contact hebben met anderen. We zijn een belangrijke spil op microniveau en vaste
bakens in de wijk, door de praatjes van ‘mens tot mens’. Deze informele benadering wekt vertrouwen waardoor we kunnen
aansluiten bij de behoefte die uit de wijk omhoog popt.
In december is aan buurtbewoners gevraagd welke kwetsbare buurtbewoners zij rondom Kerst extra aandacht gunden door
middel van een mooie kaart en een klein presentje. Vele buurtbewoners bleken dit buren of kennissen te gunnen! Er zijn
uiteindelijk 200 tasjes, persoonlijk rond gebracht door een pool van vrijwilligers, participatiewerkers en enkele professionals die
dit in hun vrije tijd deden als ondersteuning aan de kwetsbaren in de wijk.
6.2
Gebied Noord Oost
De meeste bewonersinitiatieven die in 2019 zijn gestart, hebben in 2020 weer een aanvraag ingediend. Daarnaast viel op dat er
veel meer vraag was naar sportactiviteiten en dat bewoners steeds meer bezig zijn met gezond bewegen en leven. Zo is er door
de participatiemedewerkers meer ingezet op buiten bewegen, wandelen en zijn de gezondheidsambassadeurs ingezet. Sinds
de uitbraak van Corona heeft Civic het spreekuur in de buurt voortgezet in buurtkamers of op straat. De bewoners en
professionals kunnen elk dag langs komen of bellen met de participatiemedewerkers voor vragen met betrekking tot de
Coronamaatregelen, begeleiding of bewonersinitiatieven. Wekelijks vindt een overleg plaats tussen de gebiedsmakelaar van
het stadsdeel en de participatiemedewerker (veel al telefonisch). Er werd een terughoudendheid gesignaleerd onder bewoners
om met vragen naar de buurtkamers en Huizen van de Wijk te komen. Daarom zijn de professionals extra aanwezig geweest in
de buurt op straat/ pleinen en rondom vindplekken zoals de supermarkt. Belangrijk was en is om juist samen met de bewoners
te kijken wat er allemaal nog wel mogelijk is in plaats van te kijken wat er allemaal beperkt wordt. De bewoners zijn door de
professionals op een zeer laagdrempelige en outreachende manier benaderd. De zichtbaarheid en bereikbaarheid van de
professionals is op deze manier vergroot en de vragen van de bewoners opgehaald, deze gingen voornamelijk over wat er nog
wel kon en waar aangesloten kon worden bij bestaande activiteiten
Toen de maatregelen enigszins versoepelden zijn er ook weer buiten activiteiten in kleine groepjes gestart, allereest met
kinderen. Zo zijn er prikacties opgezet op verschillende plekken in Noord Oost en is een grote spelmiddag georganiseerd met
Stichting SPIN en Sciandri. Verder waren veel zorgen rondom kwetsbare bewoners, bij zowel de professionals als bij de
buurtbewoners. Deze zorgen zijn gedeeld met andere professionals en opgepakt. Participatiemedewerkers hebben geholpen
met het opzetten van een initiatief voor het bezorgen van warme maaltijden en het opzetten van een boodschappen hulp in
verschillende wijken. Ook is er een fanfare die de buurt rond ging op afstand en heeft een DJ opgetreden in Plan van Gool.
Tenslotte zijn er tuindagen georganiseerd op een viertal moestuinen waar ook picknicktafels zijn geplaatst voor ontmoeting in
de buitenlucht.
In het kader van armoedebestrijding is er een samenwerking ontstaan tussen de moskee Stichting Al Houda en Civic
Amsterdam. In de maand december heeft Stichting Al Houda samen met de vrijwilligers van Civic warme maaltijden voor
kwetsbare bewoners uitgedeeld. Per week hebben meer dan 70 gezinnen gebruik gemaakt van het aanbod. Op de 23 december
was de afsluiting van het project armoedebestrijding waarin 160 gezinnen uiteindelijk een warme maaltijd hebben gekregen
vanuit de organisatie. De vrijwilligers hebben het als zeer succesvol ervaren en deze vrijwilligers worden nu ook bij ander
projecten van Stichting Al Houda ingezet. Ze vormen momenteel samen met de professionals van Civic een team dat veel
betekent voor de buurt, zoals de schoonmaakactie, burendagen, week van de eenzaamheid en nog veel meer. Een paar van
deze vrijwilligers zijn nu klaar om de volgende stap te doen, namelijk; een baan vinden in het sociale domein. Ook zijn er drie
statushouders vanuit Warm Welkom die een stageplek hebben binnen het buurthuis het Breedhuis in het Plan van Gool. In
kader van de Lief & Leed is een gezamenlijke actie gehouden in het Plan van Gool door de gangmakers, ook is een actie van een
gangmaakster in de Waterlandpleinbuurt uitgezonden op omroep Max, zijn bracht bloemetjes langs bij een eenzame buurman.
Dit geeft een erg positief en vooral duidelijk beeld over wat Lief & Leed kan betekenen.
6.3
Gebied Noord West
Het jaar 2020 was goed begonnen. De huizen van de Wijk en de buurtkamers waren druk bezet met vele activiteiten en bruisten
van levendigheid. Tot dat de Coronapandemie en de bijbehorende maatregelen van kracht werden. De meesten mensen
hielden zich aan de maatregelen. Veel bewoners toonden hun veerkracht. De buurtkamers gebruikten de tijd om hun ruimtes
aan te passen aan de Coronamaatregelen. Een aantal van hun activiteiten ging digitaal, zoals Biodanza en stoelyoga. Er
ontstonden veel voedsel- en kookinitiatieven. Een aantal was tijdelijk, een aantal blijkt blijvend noodzakelijk. In de Huizen van
de wijk wordt onderzocht of er meer digitaal en op afstand kan gebeuren.
Contacten werden aangehouden en onderhouden. Vooral voor veel ouderen ligt vereenzaming op de loer. Er werd naar
manieren gezocht hen toch enig perspectief te bieden. Voor een aantal diende het Huis van de wijk als oriëntatiepunt in hun
dagelijkse wandeling. Vanuit creativiteitscursussen werden diverse activiteiten georganiseerd om de mensen thuis de
gelegenheid te geven te knutselen.
Groepjes ouderen worden wekelijks gebeld. Vanuit het participatiewerk zijn de vele contacten aan gehouden en is iedereen
gestimuleerd door te gaan met de grote of kleine dingen in het dagelijks leven. De flyer Voor Elkaar is breed verspreid.
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Koningsdag kon niet gevierd worden. Wel zijn we met de DOCK-bus door Noord West gereden en hebben op een aantal
plekken 5 mei blikken soep uitgedeeld. Daar werd heel enthousiast op gereageerd.
Tijdens de zomer werden de maatregelen versoepeld en gingen zowel in de buurthuizen als in de Huizen van de Wijk een aantal
activiteiten weer van start. Er waren veel verschillende zomeractiviteiten voor grote en kleine kinderen. Zowel vanuit het
Stadsdeel maar ook een aantal door bewoners zelf georganiseerd met een bewonersbudget. Deze werden goed bezocht. In de
Banne werd buiten een Opera opgevoerd en voor de Statenjachtflat speelde een draaiorgel. Verschillende sportactiviteiten
gingen weer van start. Helaas kwam er weer een strenge Lockdown en is alles weer dicht. Iedereen blijkt inmiddels meer
ervaren in het online contact houden. En er worden al plannen gemaakt voor als de maatregelen weer versoepeld worden.
Ondanks deze zware periode met alle beperkingen kunnen we trots zijn op wat er gebeurt in Noord en de inzet van bewoners,
kinderen en professionals.
Ook de buurtgesprekken Tuindorp Oostzaan, Tutti
Fruttibuurt konden plaats vinden.
Met de bakfiets zijn we de straat opgegaan om de
bewonersinitiatieven onder de aandacht te brengen en om
meer contact hebben met verschillende bewoners. Ondanks
Corona zijn er toch 88 aanvragen gedaan voor een
bewonersbudget. Het Merendeel rond de Huizen van de wijk.
In 2020 zijn er verschillende initiatieven gestart door
bewoners, twintig van deze initiatieven hadden betrekking
op de corona. Deze initiatieven waren voornamelijk gericht
op kwetsbare bewoners verzorgen van voedsel/maaltijden.
Ook zijn er meerdere projecten opgezet door buurtbewoners
om de buurt meer te verbinden zoals “Draaiorgelmuziek
Vooruit” en “Buitentafel Kadoelerbreek”. In Terrasdorp is er
een buurtbudget ingezet om de verbinding op te zetten tussen bewoners die elkaar nog niet kenden. De buurtkamers blijken
kwetsbaarder vanwege de kleinere ruimtes en voorzieningen. Er zijn een paar Lief en Leedtraatjes bijgekomen.
De samenwerking tussen de Samen Noord partijen is goed en constructief. Ook bij de projecten die samen zijn opgepakt zoals
de Gezondheidsambassadeurs en Welzijn op Recept. Ook heeft DOCK
in samenwerking met OKT, Huis van de Wijk en de Regenbooggroep 300 voedselpakketten uitgedeeld. Verder is op
Bevrijdingsdag, in samenwerking partners uit de wijk, soep uitgedeeld aan bewoners vanuit de Samen Noord bus. En in kader
van vitale beroepen voor vitale beroepen, gekookt door de participatiemedewerkers voor de politie. Daarnaast was het
participatiewerk actief in de wijk aanwezig tijdens de Corona-maatregelen. Dit in de 10 lokale buurtcentra/ontmoetingspunten
en in de wijk met de bakfiets. Contact werd onderhouden met het bestaande netwerk via belrondes en mailing. Ook is de flyer
van Voor Elkaar in Amsterdam deur aan deur verspreidt. Zo kwamen verschillende hulpvragen binnen, bijvoorbeeld vragen bij
thuisscholing, deze zijn opgepakt. Diverse vragen zijn warm overgedragen aan de juiste ondersteuner. Waar nodig zijn deze ook
doorgezet naar de juiste contactpersoon bij het Stadsdeel.
Gezondheidsambassadeurs
In Noord West is er vlak voor de corona uitbraak een nieuwe groep gezondheidsambassadeurs opgeleid. Hiermee is veel contact
gehouden tijdens de Corona uitbraak en zijn afspraken mee gemaakt om tijdens de zomervakantie bij verschillende activiteiten
gezonde hapjes en drankjes aan te bieden en workshops te geven. De inzet is vanzelfsprekend even gestagneerd. In Oud Noord
gingen de gezondheidsambassadeurs vanaf juli gezonde hapjes en drankjes aanbieden in de speeltuinen. In Noord Oost was er
veel animo voor de gezondheidsambassadeurs, veel bewoners die zich hier in willen verdiepen en op deze manier iets willen
betekenen voor de buurt. De training stond gepland in april en is vanwege de corona uitbraak afgezegd. Uiteindelijk is deze
verplaatst naar online en hebben alle nieuwe ambassadeurs de training gekregen. Met alle gezondheidsambassadeurs is
contact onderhouden en zijn voor de zomervakantie afspraken gemaakt waar ze inzet kunnen plegen. Ook is de beweegroute
opgezet in de Kleine Wereld. Daarbij worden verschillende gezondheidsambassadeurs ingezet om de kennis te delen in de wijk,
maar ook om als vrijwilliger mee te lopen.
In samenwerking met Dreamsupport blijven de gezondheidsambassadeurs trainingen kunnen volgen. Daarbij worden nieuwe
ontwikkelingen besproken. Daarnaast zijn de professionals aanwezig op locatie als de gezondheidsambassadeurs worden
ingezet. Daar wordt ook altijd een kort gesprekje gehouden over de behoefte en het aanbod.
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7. 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.
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).
In de registratie zijn de (gemiddelde) resultaten weergegeven over de periode van normale openstelling/bezetting.
7.1
Ontwikkelingen in 2020 (o.a. door corona)
Het grootste deel van het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus. In verband met de geldende corona-maatregelen
waren de Huizen van de Wijk grotendeels gesloten, beperkt open en of alleen open voor inloop en activiteiten voor kwetsbare
groepen. De locaties zijn ‘corona-proof’ ingericht: desinfectie-units zijn geplaatst, locaties zijn voorzien van looproutes en QR
codes bij in- en uitgang voor contactgegevens-registratie (voor bezoekers met een smartphone). We vinden het belangrijk dat
onze locaties voldoen aan de veiligheidseisen met betrekking tot ventilatie en hebben een ventilatieonderzoek laten uitvoeren.
De bevindingen worden nog uitgewerkt en worden er acties ondernomen indien nodig.
Voor velen is het een uitdaging geweest om de Huizen van de Wijk draaiende te houden en activiteiten voor kwetsbare groepen
door te laten gaan. Elke keer als er nieuwe corona-maatregelen zijn aangekondigd vanuit het kabinet, moesten er gelijk acties
worden ondernomen. Gebruikers en huurders werden geïnformeerd over wat de maatregelen betekenen voor de (openstelling
van de) Huizen van de Wijk en of hun activiteiten wel of geen doorgang kunnen vinden. Per geval werd bekeken wat mogelijk
was, er is vaak sprake van maatwerk. Een afweging tussen enerzijds de geldende maatregelen en anderzijds het belang van de
activiteit om deze toch door te laten gaan ondanks de maatregelen.
Door alle corona-maartregelen voelden veel beheerders, medewerkers en vrijwilligers zich afgelopen jaar somber, maar
desondanks hebben we met zijn allen geprobeerd de sfeer op Huizen van de Wijk goed te houden en zoveel mogelijk positiviteit
uit te stralen. Immers, we zijn er voor de buurt en kwetsbare buurtbewoners.
In de eerste periode van lockdown was in de Meeuw dagopvang gerealiseerd voor daklozen. Dit deden we in samenwerking met
Het Wereldhuis en in Waterlandplein dagbesteding voor ouderen en met Amstelring Dagbesteding Het Schouw. De ruimtes
moesten onmiddellijk aangepast worden om de opvang te kunnen realiseren.
Vanaf 2021 start in de Evenaar een Amsterdamse Ontmoetingscentrum (AOC) in de weekenden. Eind 2020 zijn de
voorbereidingen hiervoor getroffen.
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Tabel 1: Openstelling Huizen van de Wijk 2020
In verband met corona zijn de Huizen van de Wijk grotendeels gesloten en of alleen open voor inloop en acitiveiten voor kwetsbare groepen.
Hieronder de normale openingstijden.

openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

De Banne
volledig open
8.30 - 22.00
8.30 - 23.00
8.30 - 22.00
8.30 - 21.00
8.30 - 22.00
9.00 - 17.00
10.00 - 16.00

De Evenaar
in uren
13,5
14,5
13,5
12,5
13,5
8,5
6

8.30 - 23.30
8.30 - 22.00
8.30 - 22.00
8.30 - 22.00
8.30 - 20.00
10.00 - 15.00
11.00 - 13.00

in uren
15
13,5
13,5
13,5
11,5
5
2

De Meeuw
volledig open
9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
10.00 - 21.00
10.00 - 21.00

in uren
13
13
13
13
13
11
11

Waterlandplein
volledig open
8.30 - 22.30
8.30 - 22.30
8.30 - 22.30
8.30 - 22.30
8.30 - 22.30
11.00 - 17.00
11.00 - 14.00

in uren
14
14
14
14
14
6
3

Tabel 2: Aantal werkervaringsplekken voor mensen met een wwb uitkering
gemiddeld per week, over de periode van normale openstelling
7
De Banne
0
De Evenaar
27
De Meeuw
24
Waterlandplein

Tabel 3: Aantal stageplekken voor MBO-studenten
gemiddeld per week, over de periode van normale openstelling
5
De Banne
4
De Evenaar
0
De Meeuw
5
Waterlandplein

Tabel 4: Registratie uren per Huis van de Wijk
gemiddeld per week, over de periode van normale openstelling

Tabel 5: Aantal reserveringen per Huis van de Wijk, per soort reservering
Periode: 01-01-2020 t/m 31-12-2020.

Beheerder
Coordinator
Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB Vrijwilliger

Gemiddeld
aantal uren per
week
32
32
126
40
15
37

Beheerder
Coordinator
Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB Vrijwilliger

32
32
70
20
28
0

18%
18%
38%
11%
15%
0%

Meeuw

Beheerder
Coordinator
Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB Vrijwilliger

32
32
8
0
0
124

16%
16%
4%
0%
0%
63%

Waterlandplein

Beheerder
Coordinator
Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB Vrijwilliger

32
32
33
20
16
99

14%
14%
14%
9%
7%
43%

Banne

Evenaar
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% bezetting
11%
11%
45%
14%
5%
13%

aantal
reserveringen

%

De Banne

Algemeen tarief
Maatschappelijk tarief
Buurtinitiatief tarief

210
938
118

17%
74%
9%

De Evenaar

Algemeen tarief
Maatschappelijk tarief
Buurtinitiatief tarief

1
543
1378

0%
28%
72%

De Meeuw

Algemeen tarief
Maatschappelijk tarief
Buurtinitiatief tarief

26
1762
837

1%
67%
32%

Waterlandplein

Algemeen tarief
Maatschappelijk tarief
Buurtinitiatief tarief

35
855
689

2%
54%
44%

Tabel 6: Analyse registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord
gemiddeld per week, over de periode bij normale openstelling.
DE BANNE

Openstelling

15

15

15

15

15

7

11

TOTAAL
(per week)
93

Beheerder DOCK
Coördinator

8
0

8
8

8
8

8
8

0
8

0
0

0
0

32
32

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger
Totale bezetting

22
0
0
5
35

36
0
0
0
52

25
8
0
10
59

23
16
0
7
62

20
16
0
5
49

0
0
4
10
14

0
0
11
0
11

126
40
15
37
282

aantal uren

Maandag Dinsdag WoensdagDonderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Beheerder DOCK en Coördinator

23%

31%

27%

26%

16%

0%

0%

gemiddeld
(per week)
23%

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger

63%
0%
0%
14%

69%
0%
0%
0%

42%
14%
0%
17%

37%
26%
0%
11%

41%
33%
0%
10%

0%
0%
29%
71%

0%
0%
100%
0%

45%
14%
5%
13%

Zaterdag

Zondag

Verhouding bezetting

Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag

EVENAAR

Openstelling

14

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

0

TOTAAL
(per week)
81,5

Beheerder DOCK
Coördinator

8
8

8
0

8
8

8
8

0
8

0
0

0
0

32
32

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger
Totale bezetting

15
5
8
0
44

13
6
2
0
29

12
6
2
0
36

12
3
2
0
33

14
0
2
0
24

4
0
10
0
14

0
0
2
0
0

70
20
28
0
182

Zondag

aantal uren

Maandag Dinsdag WoensdagDonderdag Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Beheerder DOCK en Coördinator

36%

28%

44%

48%

33%

0%

gemiddeld
(per week)
35%

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger

34%
11%
18%
0%

45%
21%
7%
0%

33%
17%
6%
0%

36%
9%
6%
0%

58%
0%
8%
0%

29%
0%
71%
0%

38%
11%
15%
0%

Verhouding bezetting

Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag

DE MEEUW
aantal uren
Openstelling
Beheerder DOCK
Coördinator
Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger
Totale bezetting

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

11

11

TOTAAL
(per week)
89,5

8
0

8
8

8
8

8
8

0
8

0
0

0
0

32
32

0
0
0
26,5
34,5

4
0
0
12,5
32,5

0
0
0
21,5
37,5

4
0
0
18,5
38,5

0
0
0
14,5
22,5

0
0
0
15
15

0
0
0
15
15

8
0
0
123,5
195,5

Maandag Dinsdag WoensdagDonderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Beheerder DOCK en Coördinator

23%

49%

43%

42%

36%

0%

0%

gemiddeld
(per week)
33%

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger

0%
0%
0%
77%

12%
0%
0%
38%

0%
0%
0%
57%

10%
0%
0%
48%

0%
0%
0%
64%

0%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
100%

4%
0%
0%
63%

Zaterdag

Zondag

Verhouding bezetting

Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag

WATERLANDPLEIN

13,5

9

13,5

9

9

5

3

TOTAAL
(per week)
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Beheerder DOCK
Coördinator

9
8

0
8

9
8

9
8

9
0

0
0

0
0

32
32

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger
Totale bezetting

0
0
0
27
44

0
0
8
16
32

8
4
0
17
46

8
8
4
22
59

10
8
0
17
44

7
0
0
0
7

0
0
4
0
4

33
20
16
99
232

aantal uren
Openstelling

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Beheerder DOCK en Coördinator

39%

25%

37%

29%

20%

0%

0%

gemiddeld
(per week)
28%

Vrijwilliger
Stage
Activiteit
WWB vrijwilliger

0%
0%
0%
61%

0%
0%
25%
50%

17%
9%
0%
37%

14%
14%
7%
37%

23%
18%
0%
39%

100%
0%
0%
0%

0%
0%
100%
0%

14%
9%
7%
43%

Verhouding bezetting
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Maandag Dinsdag WoensdagDonderdag Vrijdag

Maandag

Dinsdag Woensdag Donderdag

Registratie uren beheer Huizen van de Wijk - Amsterdam Noord
Gemiddelde over de periode van normale openstelling/bezetting.
In 2020 zijn de locaties grotendeels gesloten en of alleen open voor inloop en kwetsbare activiteiten (ma t/m vrij), in verband met corona.
Registratie Beheer - BANNE
Maandag
naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
gastheer
gastheer
gastheer
gastheer

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

Dinsdag
aantal
uren
2
4
2
5
5
5
4

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

gastvrouw
openen / sluiten
gastvrouw
openen / sluiten
gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
openen / sluiten

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit
stagiair

gastvrouw
gastheer
gastheer
openen / sluiten
activiteit
stagiair

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit
stage

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

gastvrouw
gastheer
sluiten
schoonmaak

WWB vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
gastheer
gastheer
gastheer

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
activiteit
activiteit

Woensdag
aantal
uren
4
4
4
5
4
5
5
5

naam

functie

categorie

vrijwilliger gastvrouw
vrijwilliger gastvrouw
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair
vrijwilliger

vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
gastvrouw
WWB vrijwilliger
gastvrouw
vrijwilliger
gastvrouw
vrijwilliger
Stagiaire
stage
openen / sluiten vrijwilliger

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair
Aciviteit

gastvrouw
gastvrouw
gastheer
openen / sluiten
activiteit

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stage
activiteit

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

openen
gastvrouw
gastvrouw
gastheer
sluiten

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair

gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
gastheer
gastheer
openen / sluiten
stagiair

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
stage

Donderdag
aantal
uren
5
5
5
5
5
5
8
5

naam

functie

Categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair

gastvrouw
gastvrouw
stagiair
openen / sluiten
activiteit
openen / sluiten
openen / sluiten
stagiair

vrijwilliger
vrijwilliger
stage
WWB vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stage

naam

functie

Categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair

gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
openen / sluiten
activiteit
stagiair

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit
stage

naam

functie

Categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

openen
gastvrouw
gastheer
sluiten
schoonmaak

WWB vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

naam

functie

Categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwillger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwillger
stagiair
stagiair

openen / sluiten
gastvrouw
gastheer
gastvrouw
openen / sluiten
gastheer
gastheer
gastheer
stagiair
stagiair

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit
WWB vrijwilliger
stage
stage

Vrijdag
aantal
uren
4
4
8
7
5
5
5
8

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair
stagiair
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilligers

gastvrouw
openen / sluiten
stagiair
stagiair
openen / sluiten
vrijwilliger
openen / sluiten

vrijwilliger
vrijwilliger
stage
stage
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
vrijwilliger

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
Activiteit

gastheer
gastvrouw
gastheer
openen / sluiten
activiteit

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit

naam

functie

Zaterdag
aantal
uren
5
5
8
8
5
5
5

naam

functie

categorie

vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger
vrijwilliger openen / sluiten activiteit
vrijwilliger openen / sluiten WWB vrijwilliger

Zondag
aantal
uren
4
4
6

naam

functie

categorie

vrijwillger openen / sluiten
vrijwilliger klaverjas

activiteit
activiteit

aantal
uren
7
4

Registratie Beheer - EVENAAR
Maandag
naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

gastheer
gastheer
gastvrouw
openen / sluiten
zakgeld
gastvrouw

activiteit
activiteit
vrijwilliger
vrijwilliger
activiteit
stage

Dinsdag
aantal
uren
2
2
10
5
4
5

Woensdag
aantal
uren
3
4
3
3
2
6

Donderdag
aantal
uren
3
4
5
6
2

Vrijdag
aantal
uren
2
2
4
4
2
3

Zaterdag
aantal
uren
4
3
3
4
2

naam

functie

categorie

vrijwilliger openen / sluiten vrijwilliger
Shoresh openen / sluiten activiteit
Kantas
openen / sluiten activiteit

Zondag
aantal
uren
4
5
5

naam

functie

categorie

Activiteit

openen/sluiten

activiteit

naam

functie

aantal
uren
2

Registratie Beheer - MEEUW
Maandag
naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

openen
gastvrouw
gastheer
gastvrouw
sluiten
schoonmaak

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

Dinsdag
aantal
uren
4
4
4
4
6,5
4

Woensdag
aantal
uren
2
4
6,5
4

Donderdag
aantal
uren
4
3
4
4
6,5

Vrijdag
aantal
uren
4
4
4
6,5
4

categorie

vrijwilliger openen
vrijwilliger gastvrouw
vrijwilliger sluiten

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

Zaterdag
aantal
uren
4
4
6,5

naam

functie

vrijwilliger gastvrouw
vrijwilliger gastheer
vrijwilliger vrijwilliger

categorie
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

Zondag
aantal
uren
5
5
5

categorie

vrijwilliger gastheer
vrijwilliger gastvrouw
vrijwilliger vrijwilliger

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger

aantal
uren
5
5
5

Registratie Beheer - WATERLANDPLEIN
Maandag
naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger

openen / sluiten
gastvrouw
gastheer
openen / sluiten
gastvrouw
gastvrouw

WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
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Dinsdag
aantal
uren
5
4
4
5
3
3
3

Woensdag
aantal
uren
4
4
4
4
5
3

Donderdag
aantal
uren
4
4
4
4
4
5
4

Vrijdag
aantal
uren
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4

naam

functie

categorie

vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
stagiair
stagiair

gastvrouw
gastheer
gastheer
openen / sluiten
gastvrouw
gastvrouw
stagiair
stagiair

WWB vrijwilliger
vrijwilliger
vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
WWB vrijwilliger
stage
stage

Zaterdag
aantal
uren
4
6
4
5
4
4
4
4

naam

functie

categorie

zelfbeheer openen / sluiten vrijwilliger

Zondag
aantal
uren
7

naam

functie

zelfbeheer openen / sluiten

categorie
activiteit

aantal
uren
4

8. Gezamenlijke uitwerking 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. Daarnaast was er ook in 2020 extra innovatie budget beschikbaar om de inzet
voor de PPO te versterken. In deze uitwerking laten de jeugdpartners zien welke resultaten zijn behaald en welke acties
zijn ondernomen. De Coronacrisis had en heeft natuurlijk invloed op de uitvoering van het werk gehad, dat komt ook aan
de orde.
8.1
PPO-coördinatie en plannen.
In ons gezamenlijk plan voor de PPO in 20201 zochten we nog betere aansluiting bij de Gebiedsgerichte Uitwerkingen
(GGU’s) en concentreerden onze inzet en activiteiten op de thema’s:
1. Focus op ontwikkelwijken
2. Voortzetting van inzet op democratisering (en burgerschapsvorming)
3. Sterker pedagogisch klimaat en versterken van opvoedkracht in de buurten
4. Activiteiten afgestemd op wensen van jeugd en hun ouders.
5. Verbinden van Welzijn en zorg (DOCK)
Deze thema’s waren de leidraad voor de PPO-teams bij het maken van hun plannen voor hun gebieden. Voordat de
presentaties konden plaatsvinden aan elkaar en het netwerk kwam de eerste lockdown door Corona. De plannen en
activiteiten werden aangepast. De prioriteit lag nu bij contact houden, activiteiten en steun kunnen blijven bieden aan
kinderen, jongeren en hun ouders. Daarvoor zetten we waar mogelijk gezamenlijk in maar ook als individuele organisaties.
Het was “hands-on” voor onze medewerkers.
Op basis van onze ervaringen hebben we in 2020 de taakverdeling voor de PPO-ers veranderd. PPO-ers van DOCK richten
zich meer op wat tieners en jongeren in de wijk bezig houdt en nodig hebben, SPIN focust op vragen van kinderen en hun
ouders. PPO-ers van Wijsneus zetten zich in om onderwijs en buurt beter te verbinden. Daarbij speelden vragen als: Waar
worstelen scholen mee? Wat kunnen we als PPO-teams daarvoor betekenen? Hoe kunnen we het vrijetijdsdomein c.q., het
sociale domein beter verbinden met het onderwijs?
Om deze vernieuwing kracht bij te zetten ontwikkelden we een pilot project2, waarvoor we met succes een beroep deden
op het innovatiebudget van Samen Noord. Het project heeft tot doel een aanpak te ontwikkelen voor de aansluiting met
het primaire onderwijs en de Samen Noord Jeugdorganisaties (en anderen). Een aanpak die we in de ontwikkelwijken van
Oud Noord ontwikkelen en uitvoeren en we in 2021 in heel Noord willen inzetten. De uitvoering van dit project kwam door
Corona onder druk te staan, maar we zijn trots op het alternatief dat de PPO-coördinatoren in Oud Noord ontwikkelden.
Zie onder PPO-Oud Noord: het kwartetspel.
8.2
PPO in Oud Noord
In Oud Noord lag de focus op de ontwikkelbuurt IJplein- en Vogelbuurt. Naast voortzetting van een aantal goedlopende
activiteiten zetten we ook nieuwe projecten of activiteiten in en vonden creatieve oplossingen om er toch te kunnen zijn
voor kinderen en jongeren:
•
De pilot in het Primair Onderwijs is gefinancierd uit de vernieuwingsgelden van Samen Noord. Het is opgezet
met de intentie om het contact met groep 6,7,& 8 leerlingen en de scholen in Oud-Noord te intensiveren. We
wilden horen wat er speelt en ons aanbod daarop afstemmen. En vooral beter zichtbaar maken wie we zijn en
wat we doen en de kinderen al vroeg koppelen aan onze activiteiten. Omdat de scholen in Lockdown waren
en/of weinig externe mensen toelieten, hebben we dit project uiteindelijk anders vormgegeven. We maakten
met de jeugdpartners en OuderKindTeams (OKT) een kwartet dat informatie geeft over ons werk en aanbod.
Eén kwartet heet “Bezoek op locatie” en nodigt kinderen uit om een stempel te halen bij onze activiteiten en zo
het kwartet compleet te maken. Zo gauw het weer kan (2021!) gaan we de kwartetten uitreiken op de scholen en
in gesprek. Uit het budget dat beschikbaar is voor de PPO in Oud Noord hebben we een extra oplage van het
kwartet gefinancierd zodat we meer scholen en kinderen kunnen bereiken.

1

Versterking van de Pedagogische Omgeving in Amsterdam Noord. Plan voor de voortzetting van extra inzet
van de jeugdpartners Samen Noord in 2020. D.d. 15 september 2019.
2

Beter aansluiten bij de scholen, mei 2020 Jeugdpartners Samen Noord.
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•

•

•
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•

De Valkboys, een groep jongens van 9-12 jaar uit de IJpleinbuurt ging wekelijks aan de slag met verschillende
thema’s. Kinderparticipatie is de kern van deze groep en aan het einde van de iedere maand is er een speciale
kinderraad bijeenkomst. Hetzelfde gold voor de meiden met hun wekelijkse bijeenkomst ‘Girlzz’. Ook de Eat &
Meet in de Klusfabriek en in jongerenproductiehuis de Valk zijn op dat moment zeer goedlopende, vanuit de
PPO ingezette activiteiten. De zelfredzaamheid en participatie van jongeren staat hier voorop.
Tot begin maart kookten we met ouders en kinderen in het Koekoeksnest onder bezielende leiding van kok
Anita. Het verzoek om met gezinnen die leven in armoede gezond te koken, kwam in 2019 van het
Leefkringhuis. Toen de Coronacrisis uitbrak is er snel geschakeld. De kookactiviteit van het Koekoeksnest zetten
we om in Oud Noord gaat Vega (samenvoeging met de kinderwerkactiviteit Volewijck gaat Vega van SPIN).
Wekelijks konden gezinnen pakketten met ingrediënten halen op speeltuin de Speelvogel en met een
instructiefilmpje van Anita op Instagram leren hoe je zo’n gezonde maaltijd kunt maken. Hiervan maakten per
week 20 gezinnen gebruik. Belangrijk was dat er werkelijk contact was tussen de speeltuinleider en de gezinnen
bij het ophalen van de pakketjes. De goede verbinding met het OKT zorgde voor meer aanmeldingen uit de
doelgroep maar ook voor doorverwijzingen van gezinnen die meer steun nodig hadden.
DOCK zette veel activiteiten voor jongeren online. Zo is met gemiddeld 200 deelnemers 5 weken lang contact
gehouden voor verschillende FIFA toernooien en de online Corona Competition. Ook waren er online
sportlessen, gitaar en zanglessen en kregen jongeren hulp met een online huiswerkklas. Ook online
kookactiviteiten voor jongeren waren een groot succes met uiteindelijk een bereik van bijna 3800 (!) unieke
kijkers. SPIN deed hetzelfde vanuit het kinderwerk en met haar Spelinlopen, vaak ook activiteiten op afstand (zie
uitwerking SPIN) en Wijsneus deed dat via online lessen van haar docenten en door knutsel- en spelpakketten
aan te leveren via de scholen.
Op 1 juli vond een informatiemarkt plaats bij de Valk. We deelden informatie uit over vakantieactiviteiten.
DOCK, SPIN, Wijsneus, Doras, OKT, Wijkagent, Prisma en Leefkringhuis waren aanwezig om informatie te
geven over hun werkzaamheden in de wijk.
Een tweede aftrap vond 4 juli plaats op Speeltuin het Bloemenkwartier. Ook daar gaven we informatie over de
vakantieactiviteiten (kader Midzomer Mokum). Bezoekers kregen een gezond ontbijtje en konden sporten. Op
bezoek kwam een delegatie van wethouders van de Gemeente Amsterdam en het JOGG (Jongeren op Gezond
Gewicht), waaronder ambassadeur Erik Scherder.
Er is samen met veel partners een programma gemaakt en uitgevoerd vol kleinschalige en gevarieerde
vakantieactiviteiten voor heel Oud Noord (aansluitend bij Midzomer Mokum).
In de tweede helft van het jaar, zeker tijdens de beperkende maatregelen hebben we veel ingezet op
(sport)activiteiten buiten en daarvoor ook extra materiaal aangeschaft.
De kinderraad (9-12) en tienerraad (12-15) met leuke activiteiten voor de zomervakantie. Om het groepsgevoel
van de kinderraad te versterken maakten ze logo’s voor T-shirts zodat de kinderen herkenbaar zijn bij wijkacties.
PPO- coördinatoren maakten afspraken om ook in de Bloemenbuurt (vanuit speeltuin het Bloemenkwartier) in
september een kinderraad te starten maar dat is nog niet gelukt.

8.3
PPO in Noord Oost
In Noord Oost lag de focus op ontwikkelbuurten de Kleine Wereld, Plan van Gool en Waterlandpleinbuurt. In dit gebied
organiseerden de PPO-coördinatoren en de netwerkfunctionaris Jeugd van het stadsdeel (Sofyan Bouyiri) nog net voor
Coronacrisis los barstte, een bijeenkomst met verschillende partners waar o.a. het concept PPO-plan op de agenda stond.
Deelnemers waren leerkrachten, vertegenwoordigers Studiezalen van Jeugd &Veiligheid, Ouder-Kind-Adviseurs,
participatiemedewerkers, jongerenwerkers en speeltuinleiders. Inhoudelijk is er gesproken over de jeugd in de wijk en de
zorgen daarover (toename criminaliteit o.a. schietincidenten). Het belang van blijven melden bij Jeugd & Veiligheid en de
wijkagent werd nog eens onderstreept. Ook de omstandigheden op straat (veel afval en overlast door ratten) worden door
iedereen genoemd. Advies was om vooral te blijven melden (MORA) en vooral bewoners daar toe te bewegen. Kinderen
hebben veel last van deze vervuiling, in het kader van de buurtbudgetten maakten zij samen met de PPO-coördinatoren
plannen om hier wat tegen te doen.
Ook in Noord Oost waren er activiteiten die doorliepen en nieuwe initiatieven, zoals:
•
Verschillende evenementen, bijvoorbeeld op de Sterspelers, met aandacht voor gezonde leefstijl door
sportactiviteiten en gezond eten. Mooi was dat junior jongerenwerkers het sportprogramma uitvoerden.
•
PvG Juniorclub (actieve jongens uit Plan van Gool) en het Girls Squad (meidengroep uit de Kleine Wereld) bleven
actief in 2020. Het zijn kinderen en tieners die zich inzetten voor verbetering voor hun buurt, zowel fysiek als
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sociaal. In februari organiseerden deze twee clubs samen een voetbalmatch. Het doel was ook zich beter met
elkaar te verbinden.
Het Girls Squad heeft samen met de PPO-coördinator met hulp van het kinderwerk en jongerenwerk, plannen
ingediend voor de buurtbudgetten. Daarvan zijn er verschillende gehonoreerd: kunst maken van afval om
tegelijkertijd de vervuiling in de Kleine Wereld bespreekbaar te maken, organiseren van een buurtbarbecue om
wat te doen tegen eenzaamheid, en een plan om pesten aan te pakken. Door de coronabeperkingen kon slechts
een deel van de plannen worden uitgevoerd. Zo voerden kinderen samen met de Afvalkoningin en de
kinderwerker spectaculaire acties uit om iedereen in de buurt bewust te maken geen afval op straat te gooien
Ook deden ze meerder vuilprikacties.
Kinderen hebben een script geschreven voor een film over pesten. Deze wordt in 2021 opgenomen en vertoond.
De film dient om in verschillende situatie pesten bespreekbaar te maken.
Er zijn afspraken gemaakt over de planning en uitvoering van een dichtproject met de Girl Squad in 2021.
Project Outreachend werken Samen Noord in de Kleine Wereld. Iedere dinsdag is er een groep professionals
(waaronder de PPO-coördinator) aan de wandel in de Kleine Wereld. Zij leren elkaar beter kennen en gaan vooral
in gesprek met bewoners en proberen te achterhalen wat hun vragen en behoeftes aan activiteiten zijn.
Aan het begin van de Coronatijd zijn de bewoners geïnformeerd via flyers in de brievenbus. De flyer bevatte
informatie over mogelijkheden over wat je thuis kunt doen, hoe je afspraken kunt maken met je gezin en waar je
voor steun terecht kon, toegevoegd was een kaartspel met speeltips. Wat later was het team in de buurt
aanwezig met onderlinge afstand op een aansprekende manier. Elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek gaan
werd door veel bewoners gewaardeerd.
Halverwege de 1e lockdown kregen onze PPO-coördinatoren de indruk dat ouders hun kinderen helemaal niet
meer naar buiten durfden te laten gaan. Met hulp van ons netwerk kon snel een affiche in het Arabisch vertaald
worden over veilig buitenspelen in Coronatijd en met verwijzing naar SPIN voor vragen over dit onderwerp. Dat
gaf een deel van de mensen helderheid.
SPIN, DOCK, Civic en Wijsneus hadden regelmatig contact met elkaar over het welbevinden van de bewoners
van Noordoost. Later zagen we gelukkig veel kinderen en ouders buiten, die ook meededen en blij waren met
onze activiteiten. Onze medewerkers hadden ook vaak contact via app en social media.
Gezamenlijk hebben de jeugdpartners (inclusief Sciandri) veel geïnvesteerd in sport en spel buiten op de
verschillende pleinen. Daarbij waren ook de regels over omgaan met elkaar aan de orde. Zo voerde DOCK een
programma uit met en voor jongeren die zich hadden misdragen bij Station Nrd.
De Samen Noord Bus was vaak in De Kleine Wereld, Plan van Gool en Waterlandpleinbuurt. Meestal ingezet voor
tieners en jongeren. Om daar te zijn waar zij zijn, dat werd gewaardeerd met veelvuldig bezoek.
De IJdoornschool wil graag met de wijkpartners samenwerken in het kader van de omschakeling naar een
familieschool, daarbij is verbinding met vrije tijd een belangrijk aspect. Door de maatregelen zal dit gesprek met
PPO-ers pas in 2021 plaatsvinden.
Het was niet mogelijk om Vreedzame Kinderraden met de scholen te starten, als alternatief is buurtmaker weer
gestart waar de insteek is om op een positieve en liefdevolle manier met elkaar om te gaan en ze hebben
meedacht over de herinrichting van speeltuin de Sterspelers. Een theaterdocent ondersteunt onze
kinderwerkers/speeltuinleiders bij de Buurtmakers.
Er is samen met veel partners een programma gemaakt en uitgevoerd vol kleinschalige en gevarieerde
vakantieactiviteiten voor heel Noordoost (aansluitend bij Midzomer Mokum).

8.4
PPO in Noord West
In Noord West staan de buurten de Banne, Molenwijk en Tuindorp Oostzaan (TOZ) centraal. In het begin van 2020 gingen
volgens het plan onderstaande activiteiten van start, deze werden in sneltreinvaart anders opgezet toen de Coronacrisis
uitbrak:
•
Er zijn drie kinderraden actief: in de Banne, de Molenwijk/Diereneiland en in Tuindorp Oostzaan. De kinderraad in de
Banne kon nog net voor de Coronacrisis de première organiseren van de film Suikerzucht (over gezonde leefstijl), In
de Molenwijk was de kinderraad aan de slag met de wensenboom en presenteerde hun ideeën bij verschillende
presentaties overleggen van volwassenen. De wensenboom is in de zomer gerealiseerd en feestelijk geopend door
Esther Lagendijk. In opdracht van Samen Noord Jeugd maakte het Kinderpersbureau van Nur-Limonade er een
filmpje van. De kinderraad uit TOZ heeft zich ingezet voor een rookvrije speeltuin en meegesproken over de
herinrichtingsplannen voor de speeltuin & het Plejadenplein en geholpen met het kookproject op afstand..
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De begeleiders van de kinderraden hielden tijdens de Coronatijd goed contact met kinderen uit de kinderraden via
app, telefonisch, of met bezoekjes op afstand op de speeltuin of bij de voordeur. Inmiddels zijn alle kinderraden weer
bij elkaar gekomen en hopen we na de zomer weer meer acties samen te kunnen uitvoeren.
Pannen in de Banne: normaal gesproken kookt er elke maandag, onder begeleiding van kok Anita, een groep
kinderen en hun ouders samen in de Ark. Deze activiteit is toen de Coronacrisis uitbrak omgezet naar Pannen in de
Banne Thuis. Elke maandagmiddag kregen de gezinnen boxen met ingrediënten, het recept en een instructiefilmpje
van Anita op Instagram. In de groepsappen op Instagram werden vervolgens leuke foto's en video's gedeeld. Zo
bleven we toch met de kinderen en ouders in contact. In de zomervakantie gingen de maaltijdboxendoor. Voor de 2e
lockdown kwam, is Pannen in de Banne weer in de Ark uitgevoerd.
Via ons netwerk (OKT) kregen we het signaal dat er in Tuindorp Oostzaan veel gezinnen in armoede leven. De
Coronacrisis maakte de situatie er voor veel gezinnen niet makkelijker op. Wij deelden daarom op woensdag vanuit
Speeltuin Tuindorp-Oostzaan gratis boxen met ingrediënten voor een gezonde maaltijd uit. Ongeveer 6 gezinnen
maken hier gebruik van. Dit project loopt door en de kinderen van de kinderraad zijn hier actief bij betrokken.
In Tuindorp Oostzaan hebben we acties uitgezet met leuke knutselpakketjes om kinderen wat extra’s te bieden en
contact met hen te onderhouden in deze moeilijke tijd.
De kinderactiviteiten in de Bolder (opgezet door de Kinderraad uit de Banne) stopten we op 16 maart. Om de
kinderen wat tegemoet te komen zijn er vanuit Speeltuin de Zeeslag ongeveer 40 activiteitentasjes uitgedeeld. In
deze tasjes zaten o.a. stiften, kleurplaten, een knuffel, een klein timmerpakketje en een ‘we denken aan je” kaartje
vanuit de Samen Noord Jeugdpartners. Na de zomer is de Bolder weer van start gegaan en met de 2e lockdown onder
strikte maatgelen, doorgegaan.
Er is samen met veel partners een programma gemaakt en uitgevoerd vol kleinschalige en gevarieerde
vakantieactiviteiten voor heel Noordwest (aansluitend bij Midzomer Mokum).
We maken ons zorgen over de Molenwijk, het laatste kwartaal van 2020 bleven veel ouders en kinderen binnen en
was er angst voor Corona, We hebben dit gemeld bij het Corona-preventieteam. En hopen gezamenlijke
voorlichtingsacties in te kunnen zeten.

In Noord West zijn de PPO-ers goed verbonden met een netwerk van personen en organisaties die van betekenis zijn voor
kinderen, jongeren en ouders. Zoals het OKT, het Fort, de Bolder, Framer Framed, Vooruit/Buurtkamer Molenwijk, Leger
de Heils, de Diaconie (Hoop van Noord), Hebben en Houwen. In Coronatijd is dat netwerk versterkt. De korte lijntjes
zorgden er voor dat snelle acties mogelijk waren en veel kinderen bereikt konden worden. Bovendien konden we ouders
doorzetten naar Ouder-Kind-Adviseurs als er extra steun nodig was bijvoorbeeld voor een gesprek over de thuissituatie of
het regelen van noodopvang of de aanvraag van digitale middelen voor hun kinderen.
PPO in alle gebieden in Coronatijd
•
De PPO-coördinatoren bleken in alle gebieden in staat om snel te handelen en activiteiten om te zetten naar digitale
vormen of fysiek op afstand. We zijn er trots op dat ze dit in een korte tijd voor elkaar kregen. Belangrijk is dat op
deze manier het contact met kinderen, jongeren en ouders in stand bleef en zelfs veel directer was. We hebben er van
geleerd en gaan een deel van de lessen blijvend inzetten.
•
We kregen door dit directe contact via app, telefonisch of bij het ophalen of brengen van diverse pakketjes, signalen
van gezinnen die het moeilijk hadden en aangaven extra steun te kunnen gebruiken. Soms kenden de mensen de
mogelijkheden of de weg niet. Het was fijn dat we hen dan konden verbinden met een Ouder-Kind-Adviseur of
andere bronnen.
•
De samenwerking met het OKT is in alle gebieden versterkt.
•
Door de activiteiten op deze manier uit te voeren kregen we letterlijk een "kijkje” achter de voordeur en vertrouwen
van ouders.
Thema verbinding welzijn en zorg (laatste jaarextra inzet DOCK)
We zien in het eerste halfjaar van 2020 een aantal grote ontwikkelingen die de inzet op het verbinden van zorg en welzijn
versterkt. Het college van Amsterdam onderschrijft met de 11 ontwikkel-lijnen in de nota Positief Perspectief nut en
noodzaak van nauwe aansluiting bij zorg en onderwijs. Dat onderwijs zo nadrukkelijk wordt benoemd heeft meerdere
oorzaken. Het is een van de drie grote leefdomeinen van de jeugd en ook speelt mee dat het onderwijs zwaar is belast met
grote klassen en meer diversiteit in de klassen. Ook qua zwaarte van de leerlingen. Mede hierdoor hebben we als PPO de
bovengenoemde verschuiving tussen SPIN, DOCK en Wijsneus ingevoerd. Daarnaast heeft DOCK met de 10 uur inzet
aansluiting zorg en welzijn nadrukkelijk aangesloten bij het (V)MBO en het OKT. Deze aanpak blijkt succesvol. Niet alleen
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weet het primair onderwijs ons beter te vinden en wij hen. Ook het OKT en het (V)MBO zijn zeer tevreden over de aanpak
en pleiten voor een voortzetten ervan. We bemerken dat doordat we zowel in de wijk als op de scholen aanwezig zijn we
beter in staat zijn jongeren te bereiken, die de zorg moeilijker in beeld krijgt en houdt. We noemen hier nadrukkelijk
jongeren omdat de jeugd met de aanwezigheid van een IB-er of zorgcoördinator op de school in het primair onderwijs
vaak de weg naar zorgverlening wel vinden. Juist in het voortgezet onderwijs blijkt het OKT de aansluiting moeilijker te
realiseren en hebben de PPO-coördinatoren hier een grote toegevoegde waarde.
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9. Individuele Inhoudelijke uitwerking jaarrapportage 2020
9.1

Individuele uitwerking Doras

9.1.1
Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk
In de Corona tijd stonden vele kwetsbare mensen er nog meer alleen voor dan anders. Zeker de Amsterdammers die
normaal met de nodige ondersteuning binnen de sociale basis functioneerden. Met het wegvallen van de wekelijkse
structuur was het voor velen een groot gat waarin zij vielen. De participatie-en sociaal werkers beseften dat terdege. Zij
hebben met elkaar én vrijwilligers direct allerlei acties opgezet om contact te houden met ‘hun’
buurtbewoners/vrijwilligers. Onderstaand enkele voorbeelden.
RAPPORTAGE STEUNVROUWEN JULI T/M DECEMBER 2020
Matching en inzet van steunvrouwen
De vrijwillige Steunvrouwen zijn in het tweede half jaar doorgegaan met de begeleiding van de hulpvraagsters. Vaak in
aangepaste vorm: telefonisch, via app of beeldbellen. Sommige koppels spreken ook fysiek af (bijv. wandeling in het park
op 1,5 meter afstand). De intakes met nieuwe Steunvrouwen en de matching van de koppels konden bij Doras op veilige
wijze plaatsvinden zodat de inzet van de Steunvrouwen door kon gaan. Het beoogde resultaat van 45 matches is daarmee
gerealiseerd.
Individuele hulpverlening aan steunvrouwen
Vanaf maart zijn er geen fysieke groepsbijeenkomsten meer geweest voor de Steunvrouwen. De coördinatoren hebben de
Steunvrouwen telefonisch intensief gecoacht. Daarin bleek al snel dat de vrijwilligsters zelf ook veel psychosociale en
financiële problemen ondervonden in de Coronatijd. Zij behoren vaak tot de groep die in gunstige tijden (net) zelfredzaam
is maar bij tegenslag in kwetsbare omstandigheden verkeren. Om verdere problematieken te voorkomen is door de
coördinatoren veel tijd geïnvesteerd in hulpverlening aan de steunvrouwen o.a. overdracht naar schuldhulp, hulp bij
bezwaarschriften, fondsenaanvragen doen, aanvraag woningrenovatie, laptops aanvragen voor vrijwilligers en
doorverwijzingen naar de alternatieve voedselbanken. Daarnaast zijn Steunvrouwen, volgens het doel van het project, ook
ondersteund bij persoonlijke ontwikkeling, solliciteren, keuze van taalcursussen of studiekeuze.
Groepscoaching online één keer per 3 weken
De fysieke groepsbijeenkomsten zijn omgezet naar online groepscoaching van de Steunvrouwen via Teams. Vooraf is er
veel individuele instructie nodig geweest om (een aantal) vrouwen digitale vaardigheden te leren. Voor veel vrouwen was
dit een grote stap.
Er is gekozen voor thema’s waarmee de vrouwen een positieve mindset hielden:
•
Zelfzorg en zelfinzicht
•
Uitdagingen en kansen in coronatijd
•
Omgaan met angst en zorg
•
Kwaliteiten en valkuilen
•
Positief omgaan met negatieve mensen (motiverende gespreksvoering volgens SSW richtlijnen)
Projectwerkzaamheden
Voor de continuïteit van het project zijn de volgende projectwerkzaamheden verricht:
•
Intakes met vrijwilligers en hulpvragers
•
PR: de flyers voor werving vrijwilligers en voor deelnemers zijn opgefrist
•
Netwerkcontacten versterkt (o.a bij de wijktafels, het participatie werk in de verschillende delen van Noord) – dit
als alternatief voor het niet kunnen doorgaan van de spreekuren in de Huizen van de Wijk.
•
Registratie en rapportage
SeniorenInfo
Tijdens de coronacrisis kregen ook het project SeniorenInfo meer aanbod van vrijwilligers.
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Maar dat ging v.n.l om praktische hulp en wat opviel was dat er ook jonge mensen met een betaalde baan zich hadden
aangemeld. Bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger die uit de eventsector kwam en zonder werk zat. Zij wilde zich graag
nuttig maken en ging van start bij Senioren info. Een zeer enthousiast persoon, maar na 3 mnd kreeg zij een nieuwe baan
aangeboden en kon dit niet meer met het vrijwilligerswerk combineren.
Kortom het blijft lastig om jonge mensen voor deze functie te krijgen. De vrijwilligers die blijven zijn dan ook met pensioen
of arbeidsongeschikt.

Maaltijdbureau uitgezet op 25 januari 2021 bij Carolien en Loes
Maaltijdservice in Amsterdam Noord
Met name in dit bijzondere coronajaar is het van groot belang dat de maaltijden service is gecontinueerd voor deze
kwetsbare doelgroep. Voor de vrijwilligers die de maaltijden aan huis bezorgen en meteen even kijken of alles in orde is
met de bewoners, is het een roerig jaar geweest door de corona. Een aantal vrijwilligers die zelf tot de kwetsbare groep
behoorden (boven de 80), is gestopt met het rondbrengen van maaltijden.
Inmiddels is er weer een vaste groep actief. Dit zijn bezorgers, maar ook huisbezoekers die uitleg en informatie geven over
de maaltijdservice. Al deze vrijwilligers komen bij cliënten thuis en hebben daardoor een unieke kans om bij mensen achter
de voordeur te kijken. Ze zijn getraind om te signaleren of onze cliënten verdere ondersteuning vanuit Doras of Florijn
Civiel Bewind nodig hebben.
Na de hectische eerste periode van de lock down kwam er meer rust in de bedrijfsorganisatie van het Maaltijdenbureau.
Het is een bijzondere prestatie van de medewerkers van de maaltijdservice om in deze coronaperiode maaltijden veilig te
laten bezorgen voor zowel de klant als de vrijwillig bezorger. Dat heeft veel extra tijd, inzet en creatief denken gekost met
als succesvol resultaat dat er bij de bezorging geen enkele besmetting was door het nemen van de juiste
voorzorgsmaatregelen en instructies aan de bezorgers.
Bij circa 10 klanten is er in vervolg op de maaltijden ook andere zorg gekoppeld.
In de zomer van 2020 is er een overleg geweest met de diëtiste van het BovenIJ ziekenhuis om de “zorgkant” van de
maaltijden te benaderukken en de uitgebreide dieetmogelijkheden van onze maaltijden. Zij weten ons nu te vinden en wij
hebben dit jaar circa 6 aanvragen via het BovenIJ ziekenhuis ontvangen.
Eind 2019 kwam er een verzoek van Wonen Plus in Waterland voor het bezorgen van warme maaltijden in Waterland. Om
dit kostendekkend te maken moet er subsidie van de gemeente Waterland komen voor de vergoeding van de vrijwilligers.
Daar is tot op heden nog geen uitsluitsel over. Begin 2021 nemen wij weer contact op met Waterland Wonen plus.

Gezond Noord
Gezond Noord wil buurtbewoners van Amsterdam-Noord inspireren naar een gezondere levensstijl. Het gaat om de juiste
mix van voeding, beweging en slaap én natuurlijk minder stress. In 2020 zijn er in dat kader vele extra activiteiten geweest.
Preventie Roken
Het jaar 20202 startte met een succesvolle voorstelling van de Stoppers in huis van de wijk De Meeuw. Ruim 100
noorderlingen genoten van de voorstelling met boodschap en konden zich na afloop opgeven voor diverse activiteiten mbt
stoppen met roken. Een daarvan was de cursus ‘stoppen met roken’.
In overleg met het BovenIJ ziekenhuis is een opzet gemaakt van de lotgenoten groep Roken en zo, een wekelijkse inloop.
We zijn onderdeel geworden van het Zorgpad stoppen met roken in Amsterdam Noord en we hebben meegewerkt aan
een symposium van Pharos over Zo bereik je de kwetsbare roker. We werken inmiddels ook samen met WeQuit een online
programma stoppen met roken.
Gezonde Voeding
In 2020 waren er diverse supermarktsafari’s en voorlichtingen over gezonde voeding. Er hebben 40 mensen individueel
begeleiding en coaching gekregen op het gebied van gezonde voeding. Daarnaast zijn we in Coronatijd een ‘Eet Mee’
appgroep getart met dagelijks recepten en tips voor gezonde voeding. Ook zijn er diverse groepen Niet Vullen Maar
Voeden gedaan en een cursus gezonde Caraïbische voeding.
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Ontspanning
Op de Beweeg Mee app hebben we veel ontspanningsfilmpjes gepost en we hebben diverse cursussen Omgaan met Stress
georganiseerd in samenwerking met de GGZ. We hebben in de Tolhuistuin Liever Bewegen dan Moe georganiseerd samen
met Arkin. Onze ervaringsdeskundige Ali komt uit Iran en is psycholoog en geeft Mindfulness in het Engels .
Bewegen
We zijn zo snel weer mocht gestart met fysieke beweegprojecten in kleine groepjes. Na elke persconferentie hebben we
voor de beweeggroepen nieuwe draaiboeken geschreven. De Zumba hebben we buiten georganiseerd. Daarnaast zijn we
gestart met aerobics en Chi Kung. We hebben de GLi plus opgericht en zijn verbonden aan de health battle. We zijn met
activeringskaartjes gebaseerd op het Leefstijlroer op pad gegaan om noordelingen tijdens de lockdown toch te herinneren
aan een gezonde leefstijl.
In september hadden we weer een kunstproject, dit keer met een Italiaanse kunstenares, genaamd Marinella Senatore.
Het thema is ‘Hoe beweeg je je anders door Corona’. Het ging om 2 workshops in samenwerking met Kunstinitiatief TAAK.
We zijn onderdeel van een prachtige film geworden.
“Gezond en Gelukkig Den Haag” is op bezoek gekomen en waren onder de indruk van onze aanpak. Zij werken heel erg
topdown en waren verrast over onze successen bottom up.
Vele gesprekken met o.a. met Fonds Nuts Ohra en IPH ( instituut voor positieve gezondheid), maar ook met Philadelphia,
de Roha, Buurthuis van der Pek, BovenIJ ziekenhuis, huisartsen, Zilveren Kruis, Ambulante Thuiszorg, leefstijlcoaches,
Mentrum, Roads, Team ED, VCA, Keer Roken Om, Pharos, Wijkzorg, Amsterdam Vitaal en Gezond, Odense Huis, Ik
Ontmoet Mij, AKAD Noord enz.
We werken nu ook samen met Budget Fit waar bewoners korte vragen kunnen of financiën en tips en trucs krijgen voor
een gezond budget.
We werken samen met de GGD en met onderzoeker VUMC Janneke Harting om de doelen, vraagstellingen en methoden
van Gezond Noord te beschrijven.
Al onze workshops zaten vol en we werkten met een wachtlijst. De evaluaties waren erg positief.
We werken met nu ongeveer 35 mensen met ervaring, elk met een eigen rugzakje maar ze hebben toch destijds de stap
gezet richting gezonde leefstijl en zij zijn als het ware onze haarvaten in de buurt. Zij komen uit alle windstreken. Met alle
deelnemers doen wij elke zes maanden een Pop gesprek zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een deel van deze
groep is getraind in stress sensitief werken.
We hebben drie stagiaires, twee van de opleiding tot gewichtsconsulente en één stagiaire van de opleiding sportkunde.
Op 1e kerstdag is er een kerstwandeling/speurtocht georganiseerd in Oud Noord. Het was een groot succes! De vaak
ongewenste stilte in huis werd doorbroken met een wandeling, aandacht én een onverwacht kerstpakket als afsluiting
door een van de bedrijven in Noord gesponsord. Zoveel blije mensen al wandelend en speurend door de Bloemenbuurt
volgens een vaste route. Ze moesten quizvragen beantwoorden en de juiste bloemen bij de juiste straatnamen zoeken.
Onderweg was er koffie en thee om weer even op te warmen en uiteraard weer de aandacht.

9.1.2

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 2: Activering en participatie
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In het 2e deel van jaar was de behoefte bij buurtbewoners aan ontmoeting groot bleek uit de aanvragen voor
bewonersinitiatieven. Ook de aandacht voor milieu en klimaat was terug te zien in de aanvragen naast
gezondheid/voeding en beweging. Niet alle initiatieven konden volledig uitgevoerd worden door de 2e Lock down maar
het Sinterklaasfeest in Floradorp kon nog net wel doorgaan voor de strengere maatregelen die half december ingevoerd
werden. Schaaklessen voor kinderen zijn ook gestart.
Participatiewerkers belden buurtbewoners en deelden dagelijks meerdere posts op Facebook om bewoners te infomeren
over initiatieven in de wijk.

In de 2e helft van het jaar starten de activiteiten weer (voorzichtig) op.
Na de maatregelen van het kabinet zijn er mooie initiatieven ontstaan in Oud Noord en het is goed om te zien dat er zoveel
verbinding is in tijden van nood. Enkele voorbeelden zijn;
•
Extra vlucht Lief & Leed; met diverse buurtactiviteiten voor mensen die de deur niet uit durfden, maaltijden
bezorgen, even een praatje maken aan de deur.
•
Nieuwe buurtkastjes extra promoten
•
Elke week verzorgden de participatiewerkers op twee dagen een item op Radio Noordzij over activiteiten in
Noord.
•
De participatiewerkers hebben met Stichting Noorderpark meegewerkt met de zomerse activiteit Groeten uit
het Noorderpark. Buurtbewoners konden een ansichtkaart schrijven voor een (on)bekende buurtgenoot. De
‘helden’ van de coronatijd, of mensen die het zwaar hebben gehad, kregen zo een steuntje in de rug. De kaarten
gaven bovendien recht op een traktatie.
•
Op zondag 6 september was er een hele bijzondere radio-uitzending voor en door ouderen: Radio Raap op Radio
NoordZIJ. Radio RAAP was een initiatief van Alliantie Wijkzorg Amsterdam Noord in samenwerking Radio
NoordZIJ De participatiewerkers waren onderdeel van de voorbereidende werkgroep en hebben veel input
opgehaald én aan de uitzending zelf meegewerkt. Een variatie aan activiteiten kwam die zondag langs op radio
en TV. Er was een uitgebreid scala aan info en gezelligheid: van huisarts tot bingo, van Maaltijdbureau tot een
gedicht van een buurtbewoner en van de buurtkamer tot de OBA. Radio Raap was gericht op heel Amsterdam
Noord.
•
Participatie houdt sinds de zomer een inloop spreek uur op afspraak in het Antoniushuis om de bereikbaarheid in
heel Oud Noord te bevorderen.
•
Aan 200 buurtbewoners zijn feestelijke tasjes met een paar kleine cadeautjes uitgedeeld namens een andere
buurtbewoner of een van de professionals. Buurtbewoners werden door kennissen, buren, collega vrijwilligers
etc voorgedragen om juist hen een hart onder de riem te steken.
•
Basisschool IJplein wilde met haar leerlingen iets doen voor oudere en/of eenzame buurtbewoners. Samen met
het participatiewerk is een plannetje gemaakt dat uitvoerbaar was voor de school én uitvoerbaar mbt de
verspreiding door de participatiewerkers. Het werden prachtige tekeningen met de naam van de ‘kunstenaar’
erop. De tekeningen vonden hun weg via het AOC van Combiwell én via de eerder genoemde tasjes aan
kwetsbare buurtbewoners.
•
Belletjes uit Noord nam in het najaar ook weer de plaats in van Bankje van der Pek dat in de zomermaanden met
diverse collega’s van andere organisaties, zoals van der Pek buurthuis, RBG en maatschappelijk werk van Doras
werd uitgevoerd.
‘Laat het mij weten als je zin hebt om te bellen, laat het mij weten als je samen met mij (telefonisch) wil lopen in
het park, laat het mij weten als je samen mee wil doen met Nederland in Beweging/ Amsterdam Blijft Fit! en laat het
mij ook weten als je andere problemen ervaart binnen je gezin, met geld of wat dan ook. Ik kan misschien niet alles
oplossen maar wel meedenken en je wellicht de juiste kant op helpen. Bel/app/sms naar…’
•
December: helaas kon de kerstborrel in de Meeuw voor bezoekers, vrijwilligers, buren en professionals niet
doorgaan dit jaar maar er was een alternatief plan. Een kerstboomactie! Er ging een oproep uit naar collega’s om
(vergeten/verdwaalde) cadeautjes in te leveren bij de Meeuw voor onder de kerstboom. De groep van de
kerstborrel kon nu ipv een drankje een cadeautje komen halen wat zeer gewaardeerd werd.
Evenals in het eerste deel van de Corona periode is het Huis van de Wijk de Meeuw deels open gebleven en was een van
onze participatiewerkers een pijler in het Meeuwenteam in Coronatijd. Met de gebruikmaking van de Meeuw door het
Wereldhuis was er vanuit participatie extra aandacht voor de buurt: informeren, zorgen dat zij terecht kunnen met vragen,
snel op signalen inspelen etc. Voor dat moment heel belangrijk maar ook voor het vertrouwen en beeld mbt de Meeuw
voor de toekomst.
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Er is extra geïnvesteerd in het onderhouden van contacten met buurtbewoners per telefoon kenbaar maken van de kleine
activiteiten die wel konden.
Buurtkamer de Heliotroop was zeer actief met maaltijden tot in de zomer. Echter noodzakelijke aanpassingen in de
woning/buurtkamer maakte een (tijdelijke) sluiting noodzakelijk. De actieve buurtbewoonster heeft haar werkzaamheden
voort kunnen zetten in de goed geoutilleerde keuken van de Valk. Een mooie doorstart in samenwerking met Dock. De
participatiewerker heeft continu contact gehad met alle betrokken partijen.
Buurthuis van der Pek: Vanaf oktober was een participatiewerker wekelijks van in-en-rond Buurthuis van der Pek voor de
*Vraag maar Raak Inloop*! Helaas moest dat door de strengere Corona maatregelen stoppen.
In juli konden de Gezondheid ambassadeurs weer aan de slag in de speeltuinen in Noord. Van juli tot en met september
waren er weer activiteiten in de 3 speeltuinen van Spin met de componenten gezonde hapjes en bewegen. Dit in
samenwerking met Fresh in de les. De fysieke ontmoeting onderling en uitwisseling kon helaas niet doorgaan maar er is
een online variant gevonden.
9.1.3

Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 3: mantelzorgondersteuning
AMWAHT
De groep Amwaht was ook in 2020 weer waardevol voor de deelnemers. De training van 10 bijeenkomsten was op locatie
met aangescherpte maatregelen.
Meest bijzonder was dat een deelnemer door bewustwording zich zelf realiseerde dat ze al jaren de definitie van helpen
anders zag. Ze heeft nu de stap kunnen nemen om hulp voor haar partner(alcoholist) toe te laten. Partner is tot op deze
dag bezig met zijn afkick programma. De thuis situatie is veiliger en gezelliger.
9.1.4

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 4: basis maatschappelijke dienstverlening
Alle activiteiten die we uitvoeren in het kader van Basis maatschappelijke dienstverlening zijn erop gericht om
buurtbewoners die het zelf (net niet) voldoende redden zo zelfredzaam mogelijk te maken. Helaas moesten deze, zoals
Formulieren café, Grip op je geld, in maart stilgelegd worden. In de 2e helft van het jaar 2020 zijn er meer gesprekken
geweest op afspraak om buurtbewoners op deze wijze toch te ondersteunen.
9.1.5

Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 5: Coördinatie Huis van de Wijk
Zie gezamenlijk Samen Noord verslag coördinatie en in het bijzonder stukje De Evenaar.
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9.2

Individuele uitwerking VCA

9.2.1
Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in voor stad of buurt
De Vrijwilligers Centrale Amsterdam versterkt de vrijwillige energie in de stad zodat iedereen zich optimaal kan inzetten
voor de Amsterdamse samenleving. Dat doen wij door de meerwaarde van vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en
toekomstige vrijwilligers, actieve vrijwilligers en hun organisaties de weg te wijzen en te verbinden.
Basisactiviteit 1 VCA: informatie en adviesadvieswerk VCA
Het grootste gedeelte van 2020 staat voor vrijwilligersorganisaties in Noord in het teken van de coronacrisis. Alle zeilen
worden door hen bijgezet om het werk door te laten gaan waar mogelijk, en diensten aan te passen waar nodig. Het
behouden van vrijwilligers die tijdelijk niet ingezet kunnen worden is een belangrijk bespreekpunt in de adviesgesprekken,
evenals het zoeken naar mogelijkheden binnen de eigen organisatie om de groeiende groep vrijwilligers in te zetten die
kortdurend iets voor een ander wil betekenen. We adviseren organisaties over het aanpassen van hun aanbod en het goed
en veilig inzetten van bijvoorbeeld belmaatjes en vrijwillige maaltijdbezorgers. Deze adviesgesprekken vinden vanwege de
coronamaatregelen veelal online plaats.
Gelukkig is niet alles corona dat de klok slaat in 2020. Het nieuwe team van VCA in Noord maakt kennis met een groot
aantal organisaties en initiatieven in het stadsdeel, waarbij we ons specifiek richten op sectoren die voor VCA Noord nog
onderbelicht zijn, zoals sport, kunst en cultuur, circulaire economie en groen in de buurt. In samenwerking met Mediation
Amsterdam trainen we 34 vrijwilligerscoördinatoren in conflictvaardig communiceren en via het Rode Kruis bieden we
EHBO-trainingen aan, aan vrijwilligers van twee buurthuizen in Floradorp en in de Van der Pek-buurt. Ook zijn we sinds
2020 betrokken bij onder meer de Groene Noordmakers en bij het project DemenTalent van AOC Noord.
In totaal hebben we zo'n 70 organisaties en initiatieven in Noord verder geholpen met hun vrijwilligersinzet, van het
kleinschalige initiatief Helen’s Free Food Market tot het grote BovenIJ Ziekenhuis. Daarnaast organiseerden we 13
netwerkbijeenkomsten of leverden hier een actieve bijdrage aan.
“Het werven van nieuwe vrijwilligers is heel goed gegaan, en via de persoonlijke benadering hebben we nu meer blijvers.
Bedankt voor alle advies!”
- Louise van Delden, bestuurslid Voedseltuin IJplein
Basisactiviteit 2 VCA: vrijwilligersvacaturebank, met spreekuren en promotie
Ondanks dat de spreekuren in 2020 grotendeels online of telefonisch plaatsvonden, bemiddelden we veel potentiële
vrijwilligers op verschillende manieren naar passend vrijwilligerswerk. Geboren en nieuwe Noorderlingen –
Nederlandssprekend, nog lerend of alleen Engelssprekend – vinden hun weg in de 200+ Noordse vacatures op onze
Vacaturebank of komen op gesprek bij onze bemiddelaar. Bijvoorbeeld na eerst zelf op de vacaturebank te hebben
gezocht, maar ook via reïntegratiebureaus, voorlichtingen, onze oproepen in het Noordse radioprogramma de Morning
Train en bijvoorbeeld via onze sociale media. Opvallend is het grote aantal mensen dat in deze coronatijd anderen wil
helpen die het zelf moeilijk hebben, voor de periode dat hun eigen werk of bezigheden stil ligt. Ook spreken we
Noorderlingen die zich voor langere tijd wilden verbinden aan leuk vrijwilligerswerk. Wat allen gemeen hebben is een
intrinsieke motivatie om als vrijwilliger te starten. Zoals de kok, thuiszittend omdat de restaurants vanwege de
coronamaatregelen gesloten zijn, die zijn kwaliteiten graag vrijwillig wilde inzetten om niet thuis op de bank te hoeven
zitten. Hij is via onze bemiddeling gestart bij een buurtrestaurant.
Ook tijdens de voorlichtingen word blijk gegeven van oprechte motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is mooi
om te zien hoe deelnemers ervaringen met elkaar uitwisselen en elkaar motiveren. Van de jongere in een
afkickprogramma tot de Nederlands-Egyptische vrouw uit De Kleine Wereld, en van de NT2-cursist tot de
uitkeringsgerechtigde: Noord heeft het hart op de goede plek.
In 2020 bemiddelden we 82 vrijwilligers in Noord middels een gesprek naar vrijwilligerswerk, waarvan 8 intensieve
begeleiding ontvingen en 2 personen zijn doorverwezen naar maatschappelijk werk. 542 vrijwilligers hebben via de
Vacaturebank een vrijwilligersplek in stadsdeel Noord gevonden. Daarnaast spraken we tijdens de eerste lockdown van
2020 telefonisch meer dan 100 vrijwilligers uit Noord die zich via Coronahelpers hebben aangemeld. Tot slot gaven we 6
voorlichtingen aan in totaal 80 Noorderlingen. Door de coronamaatregelen zijn een aantal voorlichtingen niet
doorgegaan; het alternatief van online voorlichting bleek voor sommige doelgroepen niet realistisch.
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9.2.2

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.
Met behulp van VCA voerden scholieren van twee middelbare scholen in Noord in 2020 een maatschappelijke stage uit. In
het voorjaar gaan 113 scholieren van Noorderlicht een dag aan de slag bij Stichting SPIN, DOCK, Huis van de Wijk De
Meeuw en Elythé bij Petra. De geplande maatschappelijke stagedag van scholieren van Hogelant gaat op het laatste
moment niet door wegens sluiting van de school. Damstede en Bredero bieden in 2020 om uiteenlopende redenen geen
maatschappelijke stage aan hun scholieren aan. Wel zijn we met het Hyperion Lyceum in 2020 een samenwerking gestart
waarbij scholieren een bemiddelingsgesprek bij ons kunnen aanvragen in hun zoektocht naar een maatschappelijke
stageplek. Vijf van de 10 gestarte scholieren maken van dit aanbod gebruik. Onder hen twee enthousiaste meiden die
graag praktijkervaring op willen doen in de zorg en via VCA een maatschappelijke stage vinden bij Odensehuis Het
Schouw.
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9.3
9.3.1

Individuele uitwerking Prisma
Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 2: Stamtafel
De Stamtafel is een prettige ontmoetingsplek voor LVB bewoners. Samen met vrijwillige stamtafelcoaches werkt de
participatiecoach tijdens de stamtafel aan het activeren van deelnemers. De deelnemers worden geïnformeerd over
activiteiten in hun wijk en worden persoonlijk gecoacht om naar activiteiten te gaan waarin zij interesse hebben. Samen
Noord partners schuiven regelmatig aan om de participatie van deelnemers te versterken en om een warme overdracht
te organiseren naar de HvdWijk en activiteiten.
Er zijn in 2020 4 officiële Stamtafels georganiseerd: drie Stamtafels in huis van de wijk de Banne en een in huis van de wijk
de Meeuw. In het eerste kwartaal heeft de Stamtafel plaatsgevonden in Huis van de wijk de Banne. We sloten aan bij de
nieuwe buurtmaaltijd van de Regenbooggroep.
Om deelnemers in bereik te houden en te activeren, zijn er verschillende wandelingen georganiseerd. Tijdens de
wandelingen wisselden deelnemers tips uit met elkaar om actief te blijven. Na de wandeling was er de gelegenheid om
samen wat te drinken. We hebben bijvoorbeeld in de zomer bij Pllek en de Verbroederij wat gedronken op het terras.
In september lukt het om binnen de coronarichtlijnen toch een mooie Stamtafel neer te zetten voor deelnemers die
minder mobiel zijn en daardoor niet zo makkelijk mee konden gaan met de wandelingen. Deelnemers gaven aan dat ze
het erg gemist hadden om samen te eten. De waarde van de Stamtafel werd hierdoor goed zichtbaar.
In december heeft de participatiecoach samen met vrijwilligers aan 60 deelnemers een kerstattentie uitgereikt.
Deelnemers hadden de keuze uit twee locaties en voor minder mobiele deelnemers werd er een andere oplossing gezocht.
Zo heeft een maatjeskoppel een aantal tasjes weg gebracht en heeft de participatiecoach een deelnemer op pad gestuurd
om deelnemers in eigen buurt te verblijden.
De ‘kersttasjesactie’ was een succes. Zeven deelnemers die een jaar lang niet in beeld waren zijn weer in het vizier
gekomen.
Als alternatief voor de groepsbijeenkomsten hebben we een aantal online activiteiten opgezet.
Deelnemers hebben op deze manier kennisgemaakt met online bijeenkomsten en beeldbellen. Er zijn ook deelnemers die
we met deze activiteiten niet hebben bereikt: deelnemers zonder smartphone, tablet of computer en deelnemers voor wie
het te ingewikkeld was. Voor hen was er de mogelijkheid om een belmaatje te krijgen (zie hieronder).
De SOVA-training i.s.m. MEE is begin 2020 gestart met 12 deelnemers. Deelnemers geven aan veel behoefte te hebben
aan deze training, bijvoorbeeld om te leren hoe je een gesprek kunt aangaan of een afspraak kan maken met iemand. De
training is wegens corona stil komen te liggen. De deelnemers kunnen met elkaar in contact blijven via een
whatsappgroep. Twee deelnemers zijn inmiddels verder gegaan met de online training rondom vrienschap in corontatijd.
De andere deelnemers willen of kunnen niet meedoen aan een training online. We willen hen in 2021 een vervolg bieden.
Basisactiviteit 3: LVB participatiecoach
De participatiecoach investeert in haar netwerk binnen en buiten Samen Noord. Zij is regelmatig aanwezig in de HvdWijk
en hierdoor zichtbaar in de wijk. Het uitdragen van de expertise over LVB is daar ook een onderdeel van; regelmatig wordt
er gevraagd of Prisma iets kan vertellen over LVB of advies kan geven in een bepaalde situatie.
In stadsdeel noord zijn er in 2020 47 deelnemers begeleid door de participatiecoach in combinatie met de inzet van
vrijwilligers(maatjes). De participatiecoach heeft waar mogelijk met deelnemers afgesproken in kleine groepjes of
individueel. Ook heeft zij met veel Tijdens de coronaperiode heeft zij met veel deelnemers contact gehouden via telefoon,
beeldbellen of zoom.
Samen eten op Zondag is een eetactiviteit in huis van de wijk Waterlandplein. Maandelijks eten daar ongeveer 12
deelnemers mee met andere buurtbewoners. Drie deelnemers helpen met veel plezier in de keuken. Er in 2020 een mooie
samenwerking geweest met Civic om Samen eten op Zondag toch door te laten gaan, al dan niet in de vorm van een
afhaalmaaltijd. Onze deelnemers waren heel blij met deze actie.
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De participatiecoach is samen met een collega van het Leefkringhuis trekker van de Samen Noord werkgroep ‘Training en
scholing van medewerkers’. In 2020 zijn er twee (online) kennissessies georganiseerd: ‘herkennen van en omgaan met
LVB’ door Prisma en een kennissessie over de Voedselbank en haar klanten door het Leefkringhuis.
Eind december is er een project rondom de Spechtstraat van start gegaan in opdracht van het stadsdeel en Eigen Haard. In
deze buurt hebben veel bewoners een opeenstapeling van problemen, relatief veel bewoners hebben een LVB of zijn
laaggeletterd en is er sprake van veel overlast. Het doel is om een gezamenlijke aanpak voor de buurt te realiseren in
nauwe samenwerking met bewoners en betrokken (zorg)organisaties. Prisma heeft de projectleiding op zich genomen en
werkt nauw samen met Dock, Doras en Leefkringhuis.

Basisactiviteit 4: Buurtmaatjes
Buurtmaatjes worden ingezet bij deelnemers die eenzaam zijn en die moeite hebben om zelfstandig naar buiten te gaan
en nieuwe mensen te ontmoeten. Eenzaamheid is een groot probleem onder onze doelgroep. Vaak maakt een
verstandelijke beperking het moeilijker om contact met anderen te maken. 2020 was voor veel deelnemers helemaal een
moeilijk jaar. We signaleren dat de eenzaamheid onder deelnemers is toegenomen door het wegvallen van vaste
activiteiten en ook door onzekerheid.
´Ik heb Lies gebeld na haar epileptische aanval en ze vertelde mij dat ze gelukkig alweer thuis is. Ik probeerde aan de telefoon
een beetje door te vragen, om even een duidelijk beeld te krijgen van haar situatie nu. Hieruit bleek dat ze weinig hulp van haar
familie heeft en veel alleen is. Ze was erg geschrokken, want dit heeft ze nooit eerder gehad. Lies vertelde dat ze nog niet naar
buiten was geweest en dat dat komt omdat ze nog niet alleen naar buiten durft. Ik heb met haar afgesproken dat ik naar haar
toe zou komen om samen boodschappen te doen. Zo doende zijn we dat gaan doen en dat ging hartstikke goed. Fijn om te zien
dat ze weer wat meer zelfvertrouwen terugkrijgt. We hebben afgesproken dat ik volgende week weer langskom, dat vond ze
fijn.´
(Deborah, stagiaire van Prisma)
In 2020 hadden 8 deelnemers een Buurtmaatje, 6 deelnemers hadden een maatje voor een vraag waarvoor kortdurende
begeleiding volstond en daarnaast hadden 23 deelnemers een belmaatje.
“Ik ben heel erg dankbaar dat Prisma in beeld is gekomen bij mijn dochter. Zij groeit enorm in zelfvertrouwen en heeft nu leuke
(online) activiteiten om te doen.”
(Sarida, moeder van een deelnemer)
9.3.2

Resultaat: Minder eenzame mensen

Basisactiviteit 5: Buren!Groepen
In Noord heeft Prisma ruimte om twee Burengroepen op te zetten / uit te voeren.
In Noord is er een actieve Burengroep met 9 deelnemers en een vrijwilliger. Sinds de coronacrisis hebben zij vooral
telefonisch en via Whatsapp contact. Deelnemers hebben hierdoor goed leren videobellen, iets wat sommigen hiervoor
nog nooit gedaan hadden. Door deze laagdrempelige manier van communiceren is het onderlinge contact tussen
deelnemers versterkt.
In juni hebben drie burenleden elkaar in het echt ontmoet. Twee deelnemers zijn onder begeleiding van de
participatiecoach gaan fietsen. Onderweg zijn ze gestopt bij een ander burenlid, om hem even te begroeten en te vragen
hoe het met hem ging. Dit bezoek werd erg op prijs gesteld en de middag was erg gezellig met zon in het Twiske.
In de zomer 2020 hebben we met de burencoach een picknick georganiseerd in het Noorderpark. Dat was heel erg leuk.
Iedereen had eten meegenomen voor elkaar en er was een goede sfeer.
De vrijwillige burencoach stopte eind 2020, maar gelukkig is er begin 2021 een nieuwe vrijwilliger gevonden.
De opdracht voor het opzetten van een nieuwe Burengroep is in 2020 niet van de grond gekomen. Vanwege het
coronavirus was er te weinig mogelijk. De participatiecoach heeft haar tijd ingezet voor andere activiteiten en deelnemers
in Noord. Voor 2021 hebben we geen subsidie voor een tweede burengroep aangevraagd.
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9.4
9.4.1

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.
9.4.2

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.
Martijn (49 jaar)
Martijn is een rasechte Amsterdammer, woonachtig in de Indische buurt. Hij is al jarenlang een trouwe vrijwilliger en draait
op twee vaste dagen mee bij de Homeservice, maandag en woensdag. Inmiddels heeft hij al aan honderden verschillende
klussen bij klanten van de Homeservice meegewerkt. Martijn zit in de WAO en is afgekeurd op psychische gronden. Hij
heeft gewerkt als conciërge en huismeester en vindt het leuk om te chauffeuren.
Ondanks dat Martijn een grote, forse en sterke volwassen man is, blijkt hij toch kwetsbaarder dan je in eerste instantie zou
denken. Hij heeft erg veel aan het vaste ritme dat wij bieden en dit blijkt ook uit de gesprekken die we met hem voeren. De
Homeservice brengt structuur aan in zijn week en zorgt ervoor dat hij een zinvolle bijdrage kan leveren en zich nuttig voelt.
En ook de contacten met anderen hebben een positief effect. Het werken bij de Homeservice maakt dat hij ’s morgens zin
heeft om op te staan. Want als wij hem bellen op zijn vrije dag, kan het zomaar gebeuren dat we hem om 11.30 uur in de
ochtend wakker maken.
Rocky (35 jaar)
Rocky is een vriendelijke man, en graag gezien bij iedereen binnen de Homeservice. Hij houdt zich bezig met schilderen,
verhuizen en tuinieren. Rocky is misschien niet de meest handige klusser, maar hij is leergierig en doet -soms na
aandringen- erg zijn best om een goed resultaat neer te zetten.
Vanwege zijn ontwikkelingsmogelijkheden vinden wij het belangrijk dat Rocky bij de klussen ondersteund wordt door een
werkbegeleider, die hem kan aansturen, motiveren en/of ondersteunen waar nodig. Zoals bij het maken van afspraken.
Rocky vindt het lastig om op tijd op een afspraak te komen, en is vaak te laat. Daar wordt hij op aangesproken. Vervolgens
doet hij erg zijn best om zich wel aan de tijd te houden, maar helaas lukt dat niet altijd, en zijn externe oorzaken dan de
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reden van het te laat komen. We coachen Rocky hierbij en wijzen hem erop dat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft.
We zijn blij dat Rocky goed aangehaakt blijft bij de Homeservice. We hopen dat hij nog lang werkzaam bij ons zal zijn en
dat hij zich zal blijven ontwikkelen.
Via dit project helpen lotgenoten elkaar, als dienstverlener met activering en als klant met versterking van de
zelfredzaamheid.
Klussen in tijden van corona
2020 was een bijzonder jaar, corona en twee lockdowns zijn ingrijpende gebeurtenissen die ook op onze kwetsbare
doelgroep veel effect hebben gehad. Voor de Homeservice was 2020 daarom een uitdagend jaar. Wij hebben onze
ambities ten aanzien van ondersteuning, dagbesteding en uitgevoerde activiteiten van en voor onze deelnemers en
klanten bij moeten stellen; niet per se naar beneden, maar wel in een andere richting. Dankzij de flexibiliteit van de
organisatie en de enorme inzet van medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en klanten, hebben we in 2020 toch veel
kunnen betekenen voor onze kwetsbare doelgroep.
De eerste lockdown, in maart 2020, werd gekenmerkt door werken vanuit huis, en vooral telefonisch contact onderhouden
met de deelnemers en klanten. Op 1 juni 2020 mochten wij weer starten, en er was veel blijdschap in ons team. Want
depressies, eenzaamheid en terugvallen waren veelgehoorde problemen, ontstaan tijdens de lockdown.
Weer op pad en onder de mensen! Met uitgebreide protocollen, 1,5 meter afstand en liters ontsmettingsmiddel hebben we
corona in ieder geval bij Homeservice tot op heden buiten de deur weten te houden. Gelukkig waren er geen besmettingen
en/of zieke dienstverleners en vrijwilligers in 2020. Wij deden grotere klussen waar mogelijk in lege woningen. Dit hield in
minder koppelingen, maar ook minder reisbewegingen en dus minder risico. We vormden vaste groepen, en deelnemers
gingen voortaan alleen nog maar onder begeleiding van een werkbegeleider op pad. We planden veel tuinwerk in, wat
weer de nodige uitdagingen met zich meebracht. Niet meer met z'n allen in de klusbus, maar vanaf nu door weer en wind
op de fiets, en als het moest regelmatig ook helemaal naar Zuidoost.
Ook de tweede lockdown hebben wij niet stil gezeten en deze periode kenmerkte zich door contact houden, dagbesteding
verzorgen en nieuwe alternatieve activiteiten opzetten. Deze activiteiten konden niet altijd bij klanten thuis plaatsvinden,
maar ze waren voor onze dienstverleners, vrijwilligers en de bezoekers van de inloophuizen van De Regenboog Groep
zeker wel heel waardevol. Hierbij een greep uit het alternatieve aanbod dat we hebben ontwikkeld.
Onder de Pannen
Via het project ‘Onder de Pannen’ hebben we in meerdere lege woningen tapijttegels gelegd en verlichting opgehangen
voor de nieuwe bewoners die binnen onze doelgroep vallen.
Kerstpresentje, van parketvloer naar telefoonhouder
Alle Regenboog Groep-vrijwilligers en betaalde medewerkers hebben in december 2020 een handgemaakte houten
telefoonstandaard als kerstpresentje ontvangen. Om dit ludieke presentje te fabriceren hebben de dienstverleners en
werkbegeleiders van de Homeservice twee maanden lang keihard gewerkt aan het ontwerpen en fabriceren en afwerken
van deze standaards. De standaards zijn gemaakt van een eiken parketvloer die we bij een klant uit huis hebben
verwijderd. We maakten de vloer in de oude woning los en bundelde die in handzame delen. We zorgden via de achtertuin
voor vervoer naar onze werkplaats. De telefoonstandaard ziet er eenvoudig uit maar het productieproces heeft
desondanks veel voeten in de aarde gehad. Via een proefmodel kwamen we erachter dat elke houder maar liefst 14 unieke
bewerkingen nodig heeft. Voor het produceren van 1800 telefoonhouders hebben onze dienstverleners maar liefst 25.000
unieke bewerkingen toegepast. Dit was een zeer leerzame opdracht waaraan al onze vrijwilligers en dienstverleners een
belangrijke bijdrage hebben geleverd. Bijkomend voordeel is ook dat we iedereen enorm veel nieuwe vaardigheden
hebben kunnen aanleren tijdens dit productieproces.
Vervoer van maaltijden
Doordat we extra tijd en dienstverleners beschikbaar hadden, wegens de coronamaatregelen, konden we gehoor geven
aan een interne vraag vanuit De Regenboog Groep om het vervoer van maaltijden vanuit onze centrale keuken naar de
acht verschillende inloophuizen te verzorgen. Al vanaf maart konden we snel op deze vraag inspelen en brengen onze
dienstverleners vijf dagen in de week de maaltijden rond. In de praktijk blijkt het organisatorisch een flinke uitdaging te
zijn, maar het is een mooie manier om zinvol bezig te zijn en de algemene organisatie en alle daklozen en inloophuis
bezoekers goed te steunen in deze moeilijke periode.
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‘Tegen de datum’ voeding
We halen ‘Tegen de datum’ voeding op bij de Kweker en andere voedsel donerende partijen. De maaltijden die we
rondbrengen worden in onze centrale keuken klaargemaakt. Grotendeels worden deze maaltijden gekookt met voeding
die in de groothandel niet meer verkoopbaar is. Drie dagen in de week hebben we een vaste route waar we restproducten
ophalen, en die we vervolgens uitzoeken en verdelen over de inloophuizen en de centrale keuken.
9.4.3

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: in Huis van de
Wijk de Banne.
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.
Koken in tijden van corona
Vanaf half maart 2020 konden vanwege de coronamaatregelen geen Buurtrestaurants meer plaatsvinden. Zodra een
versoepeling van de richtlijnen van het RIVM voor bijeenkomsten werd aangekondigd, hebben wij plannen gemaakt voor
een kleinschaliger versie van het Buurtrestaurant met inachtneming van een nog hogere hygiënestandaard en 1,5 meter
afstand tussen bezoekers en/of vrijwilligers. Onze vrijwilligers stonden al snel vol enthousiasme klaar om het koken te
hervatten. Op 10 juni jl. heropende De Banne de deuren. Bij de eerste activiteit hebben wij maar 8 bezoekers toegelaten
(en 2 vrijwilligers), vervolgens voorzichtig meer (vanaf juli laten wij maximaal 16 bezoekers toe, voorlopig het maximum
binnen de 1,5 meter norm). De coronacrisis heeft ook effect op de deelname van onze doelgroep. Velen van hen behoren
tot risicogroepen, zij komen zo min mogelijk buitenshuis. En ook sommige, fysiek meer gezonde, bezoekers blijven voor
de zekerheid thuis. Wegens de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen zijn we vanaf eind oktober 2020 overgegaan
op het aanbieden van afhaalmaaltijden onder de noemer take-away, en dit zijn wij tot het einde van het jaar blijven doen.
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9.4.4

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.

85

9.5
9.5.1

Individuele uitwerking Civic
Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk

Basisactiviteit 1: Inzet participatiecentrum Eva & Adam
Eva & Adam begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar participatie door middel van individuele
gesprekken en korte trainingen. Eva & Adam coacht en traint sterke vrijwilligers in het geven van trainingen aan kwetsbare
doelgroepen. Zoals de cijfers tonen, was het ondanks corona, erg druk het afgelopen jaar. De meeste vragen die binnen
kwamen gingen over taalaanbod. Naast deze nieuwe aanmelders is er intensief telefonisch contact onderhouden met alle
bewoners in ons systeem. Er is extra aandacht geweest voor de bewoners waarvan we de indruk hadden dat dit nodig was,
omdat er al voor de Covid uitbraak sprake was van bijvoorbeeld eenzaamheid of depressieve gevoelens. Opvallend was ook
het hoog aantal afspraken en binnen-lopers die via bekende bewoners en (oud) deelnemers aangespoord waren om bij Eva
& Adam langs te gaan. Er kwam naar boven dat bij veel bewoners de computervaardigheden niet goed genoeg waren om
online bijvoorbeeld taallessen te volgen. Voor veel mensen waren de online lessen dan ook nog een stap te ver. De
trainingen en lessen werden dan ook Covid proof georganiseerd. Zo waren groepen niet groter dan 5 deelnemers en
ontvingen alle docenten en trainers uitgebreide instructies en middelen om Covid proof de les te organiseren. Ook is er 1
op 1 taal ondersteuning geboden door de taal maatjes aan onder andere statushouders.
Over het afgelopen jaar zijn bij 88 deelnemers twee ZRM metingen afgenomen, tijdens de intake en aan het eind van het
traject. Onder deze 88 deelnemers was een stijging te zien van 1,1% op werk & opleiding, 93,2% steeg op maatschappelijke
participatie en 18,2% steeg op sociaal netwerk. Gemiddeld werd op de drie relevante domeinen een stijging van 56,3%
gezien. De lagere stijging dan gewoonlijk op sociaal netwerk is te verklaren door de coronamaatregelen die bijna geheel
2020 van kracht waren. Hierdoor was het een stuk lastiger voor deelnemers om nieuwe contacten te leggen en het sociale
netwerk uit te breiden.
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Doordat veel buurtkamers, buurthuizen en zelforganisaties een groot deel van 2020 gesloten waren, was het lastig om
bewoners door te verwijzen voor sociale activering. Wel was het voor veel bewoners mogelijk om binnen Eva&Adam
activiteiten op te zetten of als vrijwilliger actief kunnen zijn. Het ging daarbij vooral om het aanhaken van bewoners bij
activiteiten omtrent (senioren)ontbijt, interculturele ontmoetingen, haken/breien, koken en deergelijken. Hierdoor is het
aantal doorverwijzingen lager uitgevallen dan beoogt. Wel kon er nog worden doorverwezen naar een aantal belangrijke
organisaties op het gebied van taal, inburgering en financiën. Hieronder is een overzicht te zien van de organisaties
waarnaar is doorverwezen het afgelopen jaar.
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De hulpvragen die binnen kwamen het afgelopen jaar gingen met name over taal, digitale/computer-vaardigheden. Zeker
de hulp bij computervaardigheden bleek het afgelopen jaar van uiterst belang geweest voor de bewoners. Tijdens de
coronamaatregelen ontstonden dan ook veel vraag naar laptops. Cybersoek was in bezit van een aantal refurbished laptops
voor volwassenen, 25 van deze laptops zijn verdeeld onder deelnemers vanuit Eva&Adam en in sommige gevallen is daarbij
ook een internetdongel mee gegeven. De buurtbewoners die een laptop hebben gekregen kunnen nu ook de online taalles
volgen en makkelijker contact houden met familie en vrienden. Alle bewoners zijn na enkele dagen gebeld om te kijken hoe
de laptop bevalt. Een aantal van hen gaf aan zich nu minder eenzaam te voelen nu ze een laptop hebben om contact met
de buitenwereld te maken. Daarnaast is er voor 10 weken online sollicitatie tips gedeeld waarbij bewoners zich konden
melden om hulp te krijgen bij het solliciteren.
Verder is er ook veel contact met verschillende sleutelfiguren in de wijk. Zo kookt Sonja Hendriks (Buurtkamer
Bloemenbuurt) een paar dagen in de week voor buurtbewoners. Ook is in samenwerking met Doras contact geweest over
eenzame buurtbewoners. Vier eenzame cliënten van Doras worden nu wekelijks gebeld door Eva&Adam. Ook de
deelnemers van de assertiviteitstraining die wij samen met Arkin organiseren, worden wekelijks gebeld door de docent. Er
is vanuit Arkin een speciale flyer gemaakt voor buurtbewoners. Zij kunnen bij stress, angst of somberheid direct contact
opnemen met Arkin. Wij hebben positieve reacties gehad op het delen van deze informatie. Een aantal deelnemers heeft
inmiddels contact gezocht met Arkin.
Beide netwerklunches zijn dit jaar niet doorgegaan. De eerste zou in april plaatsvinden, deze is destijds afgezegd wegens de
maatregelen rondom covid-19, ook de twee nieuwe opties in september en oktober zijn wegens dezelfde reden afgezegd.
Wel zijn de participatiemedewerkers van Eva&Adam actief aangesloten bij prof-overleggen en andere bijeenkomsten van
partners om te spreken over het aanbod wat zij aanbieden en laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.
Veel van de bewoners die normaliter zouden uitstromen als vrijwilliger konden het afgelopen jaar lastig aan een
vrijwilligersplek komen. Deze potentiële vrijwilligers willen vaak aan de slag in de zorg (verzorgingshuizen) en in de Huizen
van de Wijk of Buurtkamers. Vanwege Covid-19 waren veel van deze vrijwilligersplekken niet langer beschikbaar. Ook
kwamen er veel bewoners binnen die hun baan zijn kwijtgeraakt in de horeca, schoonmaak of taxi branche. De meeste van
deze bewoners willen een carrière-switch maken, maar bij veel van hun is de taal niet op gewenste niveau. Daarom zijn
deze bewoners eerst aangemeld voor formeel taalaanbod en voor deelname aan informeel aanbod en tegelijkertijd wordt
met ze bekeken waar hun talenten en mogelijkheden liggen.
9.5.2

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

Basisactiviteit 2: Participatiewerk Noord Oost
Veel initiatiefnemers uit 2019 hebben ook in 2020 de activiteiten voortgezet, daarnaast zijn er weer kort lopende
initiatieven in samenspraak met de participatiemedewerkers van CIVIC gestart. Ook blijft er veel belangstelling voor
deelname aan de vier buurtmoestuinen. Verder is er een succesvolle kookworkshop gehouden in buurtkamer de Kleine
Wereld. Er is in het Breedhuis gestart met “ken de buren” zo komen verschillende buren onder het genot van een hapje en
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drankje op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Per sessie zijn er 15 bewoners aangemeld. Dit is gestart
vanwege de zorgen over polarisatie tussen verschillende groepen in deze wijk. Civic heeft samen met Rita Germert voor 25
allochtone vrouwen een fietscursus georganiseerd. De vraag kwam vanuit een vrouwengroep van dinsdagochtend
(ontbijtgroep). Civic heeft geregeld dat de dames de fietscursus gaan volgen en zij hebben ook een certificaat ontvangen.
Bijzonder is dat het afgelopen jaar de animo voor sportactiviteiten is gestegen, met name onder vrouwen. Zo was er veel
belangstelling bij Ladies Only Gym, Sporten met Hita en kwamen er verzoeken vanuit vrouwen uit Plan van Gool en De
Kleine Wereld om (te bewegen) sportactiviteiten te doen en daarmee eenzaamheid te verminderen. Er is ook een initiatief
gestart in het Breedhuis, 4 vrijwilligers hebben het Breedhuis en terras opgeknapt. Op 26 september heeft Civic samen met
een paar organisaties uit de buurt een landelijke burendag (100 deelnemers) gehad, waarbij Stichting Operatie Periscoop,
buurtbewoners en gezondheid ambassadeurs aanwezig waren. De gezondheid ambassadeurs faciliteerde hierbij een
gezonde lunch. Andere bewoners hebben ook een maaltijd in het kader van “ken je buren” project georganiseerd. De
muzikanten vanuit de buurt leverde een bijdrage aan de sfeer. Vanuit bewoners werd aangegeven dat deze dag zeker voor
herhaling vatbaar is.
Sinds januari houdt WPI en het OKT inloopspreekuur in buurtkamer de Kleine Wereld. Dit zorgt voor een laagdrempelige
inloop dichtbij de bewoners van de wijk. Buurtkamer de Parel wordt bezocht door vrouwen uit de buurt voornamelijk van
Marokkaanse herkomst. Naast activiteiten voor vrouwen vinden er ook activiteiten voor kinderen plaats. Participatiewerk
ondersteunt de trekker bij het dagelijks beheer, het verwerven van budgetten en de verantwoording. In buurtkamer het
Waaltje vinden kleine kinderactiviteiten plaats die georganiseerd worden door de trekker van de buurtkamer. Dit jaar is
daarnaast een groepje Turkse vrouwen gestart die tweemaal per maand bij elkaar komen voor ontmoeting. De
ondersteuning van de buurtkamer bestaat uit begeleidingsgesprekken met de trekker en hulp bij aanvragen van budgetten
en verantwoording. Voor het Breedhuis heeft Civic een belangrijk rol op zich genomen om zowel bestuursleden als
vrijwilligers te ondersteunen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Civic is dagelijks aanwezig in het Breedhuis en
in de buurt, het Plan van Gool. Er wordt ook een bijdrage geleverd in de uitvoering van de besluiten die genomen zijn.
Sinds de uitbraak van Corona heeft Civic het spreekuur in de buurt voortgezet in buurtkamers of op straat. De bewoners en
professionals kunnen elk dag langs komen of bellen met de participatiemedewerkers voor vragen m.b.t. coronaregelingen
of begeleiding of bewonersinitiatieven. Wekelijks vindt een overleg plaats tussen de gebiedsmakelaar van het stadsdeel en
de participatiemedewerker (veel al telefonisch). Er werd een terughoudendheid gesignaleerd onder bewoners om met
vragen naar de buurtkamers en huizen van de wijk te komen. Daarom zijn de professionals extra aanwezig geweest in de
buurt op straat/ pleinen en rondom vindplekken zoals de supermarkt. Belangrijk was en is om juist gezamenlijk te kijken
wat er allemaal nog wel mogelijk is in plaats van te kijken wat er allemaal beperkt wordt. De bewoners zijn zo door de
professionals op een zeer laagdrempelige en outreachende manier benaderd. De zichtbaarheid en bereikbaarheid van de
professionals is op deze manier vergroot. Ook zijn er per buurt kaartjes in de brievenbussen gedaan om aan te geven dat
we er nog zijn en dat we klaar staan voor de bewoners. Op de kaartjes stonden de gegevens van de
participatiemedewerkers en ook de wens om elkaar in het volgend jaar weer snel te ontmoeten in de verschillende
buurtkamers en het huis van de wijk.
Civic Amsterdam heeft deelgenomen aan verschillende overleggen in Amsterdam Noord zoals
PPM, Zorg tafels overleggen, armoede bijeenkomsten, professionals overleggen en de 4/5 mei overleggen. Ook was er een
samenwerking tussen verschillende partners, zo is samen met Stichting SPIN en Sciandri een grote spelmiddag
georganiseerd op het Bussumplein, hier deden 30 kinderen aan mee. Verder sloten participatiemedewerkers aan bij de
kleine spelmiddagen die Stichting SPIN en Sciandri hadden georganiseerd in de verschillende buurten. Dit was vanwege de
grote hoeveelheid kinderen en jongeren dat tijdens de Covid-19 uitbraak thuis zat. De participatie medewerkers hebben
zich daarom ingezet om kinderen iets terug te laten doen voor de wijk. Een van de signalen uit de wijken was dat er veel
zwerfvuil lag, daarom is een prikactie voor kinderen opgezet in de wijk. Deze vond elke week voor vijf weken plaats in de
Kleine Wereld, het Breedveld en de Waterlandpleinbuurt.
Veel kwetsbare bewoners uit de buurt kwamen met vragen naar ons toe. De vragen gaan vooral over: Eenzaamheid,
boodschappen doen, en wanneer zij kunnen beginnen met activiteiten. Vanuit Civic is ook een boodschappen hulpdienst
voor de kwetsbare ouderen georganiseerd. Vrijwilligers staan klaar om te helpen m.b.t. Boodschappen doen voor deze
kwetsbare ouderen. Zo is door een van de participatiemedewerkers de bezorging geregeld en gecoördineerd van warme
maaltijden van het Baken (4 dagen in de week bij 15 adressen). Ook is er een boodschappen dienst ontwikkelt door 3
bewoners vanuit de buurt van het Breedhuis met ondersteuning van Civic. Verder is in het Plan van Gool gezorgd voor een
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Fanfare die de buurt rond ging op afstand en heeft een DJ opgetreden. Deze begon bij het verzorgingstehuis in de Rode
Kruisstraat en vanuit daar naar het Breedhuis en het Breedveld. Ook is in het kader van ‘de week van eenzaamheid’ een
soep/maaltijd actie voor de buurt bewoners georganiseerd waarin veel eenzame ouderen gebruik van hebben gemaakt. De
dag was ook een moment van verbintenis tussen bewoners onderling en tussen professionals van Civic, het stadsdeel en de
verschillende woningbouw coöperaties. De bedoeling was dat we de bewoners die eenzaamheid ervaren op buurtniveau
contact met elkaar krijgen. Veel van de deelnemers van deze dag hebben hun informatie achtergelaten voor verder
activiteiten.
In het kader van armoedebestrijding is er een samenwerking ontstaan tussen de moskee Stichting Al Houda en Civic
Amsterdam. In de maand december heeft Stichting Al Houda samen met de vrijwilligers van Civic warme maaltijden voor
kwetsbare bewoners uitgedeeld. Per week hebben meer dan 70 gezinnen gebruik gemaakt van het aanbod. Op de 23
december was de afsluiting van het project armoedebestrijding waarin 160 gezinnen uiteindelijk een warme maaltijd
hebben gekregen vanuit de organisatie. De vrijwilligers hebben het als zeer succes ervaren en deze vrijwilligers worden nu
ook bij ander projecten van Stichting Al Houda ingezet. Civic heeft in het laatste halfjaar meer dan 12 vrijwilligers
ondersteunt en begeleid, deze vrijwilligers zijn nu onmisbaar in verschillende locaties van DOCK. Ze vormen momenteel
samen de professionals van Civic; een team die veel betekent voor de buurt, zoals de schoonmaakactie, burendagen, week
van de eenzaamheid en nog veel meer. Een paar van deze vrijwilligers zijn nu klaar om de volgende stap te doen namelijk
een baan vinden in het sociale domein, hierbij ontvangen zij ondersteuning vanuit Eva&Adam. Ook zijn er drie
statushouders vanuit Warm Welkom gestart met een stageplek bij het Breedhuis.
Tijdens de Covid-19 uitbraak zijn minder bewonersinitiatieven aangevraagd. We zijn er gezamenlijke tuindagen
georganiseerd op een viertal moestuinen en er zijn picknicktafels geplaatst. Er is gesignaleerd dat er veel vuil op straat is en
dat bewoners hier wat aan willen doen, daarom kunnen bewoners, zowel oud als jong, een prikstok en een vuilniszak
ophalen. Steeds meer animo van bewoners die graag op deze manier actief zijn voor de wijk. Samen eten op zondag, een
van de langst lopende initiatieven, is onder de begeleiding van CIVC door blijven gaan tijdens de Covid-19 maatregelen. Er is
een ophaal service geregeld, zodat de buurtbewoners en de deelnemers van Prisma en Philadelphia nog steeds een uitje
hadden en een maaltijd konden nuttigen.
In Elzenhagen is er twee keer een start geweest met een groepje Soedanese bewoners van het startblok om een initiatief te
starten. Dit is helaas niet van de grond gekomen door Covid-19. Wel blijft het participatiewerk in nauw contact met Warm
Welkom en hoopt de initiatieven te kunnen starten zodra dit gaat rondom de huidige Covid-19 situatie. Activiteiten in de
buitenruimte waren lastig te organiseren, wel is half september nog een kids fiesta georganiseerd op het hof van de Den
Burgstraat, maar het jaarlijks buurtfeest in de Den Helderstraat verviel helaas vanwege slechte weersomstandigheden.
Vanuit lokale ondernemers kwam de vraag of zij in het buurthuis elkaar kunnen ontmoeten, dit vindt nu plaats elke
woensdag met 5 à 6 ondernemers. Vanuit landelijk noord is het ook wachten op de initiatief aanvragen, nomaliter worden
in de dorpen in landelijk noord grote feesten georganiseerd rond koningsdag. Wel zijn er budgetten voor de verschillende
soosen aangevraagd en verstrekt.
9.5.3

Resultaat: Meer mensen zijn in staat om gezond te leven en de kwetsbare bewoner is bereikt.

Basisactiviteit 3: Coördinatie Huis van de Wijk Waterlandplein
Vanaf de start van de Covid-19 uitbraak veranderde de rol van de coördinator en het Huis van de Wijk Waterlandplein
enorm. Er ontstonden grote zorgen over de gevolgen van Covid-19 en de social distancing, zeker in een wijk waar al veel
armoede, isolement en eenzaamheid heerst. Door de maatregelen is de functie van het Huis van de Wijk om isolement en
eenzaamheid tegen te gaan voor lange tijd niet mogelijk geweest. Begin juni begon het Huis van de Wijk weer met het
fysiek ontvangen van bezoekers. In de maanden daarvoor was er wel altijd een participatiemedewerker aanwezig om
zoekende bewoners van informatie te voorzien. Uiteraard met inachtneming van veiligheidsmaatregelen zoals 1.5 meter
afstand bewaren. Zo wordt weer voorzien in de behoefte van bewoners om gezamenlijke een bakje koffie te doen en bij te
praten onderling en met professionals in het Huis van de Wijk. Verder is er in de zomer vijf weken lang met kinderen uit de
buurt een schoonmaakactie gehouden. Ook zijn de gezondheidsambassadeurs de hele zomer tot aan de herfst actief
geweest in de speeltuinen van SPIN. Na de zomervakantie kwamen gelukkig langzaamaan de vaste activiteiten weer op
gang, zoals: conversatieles, fitness voor vrouwen, taart bakken, computer les, huiswerkbegeleiding, koffieclubjes en diverse
activiteiten voor kinderen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart in het Huis van de Wijk zoals: gezond
koken met kinderen, knutselen met kinderen en computer hulp. Door de tijdelijke sluiting van de scholen is er ook ruimte
en tijd geïnvesteerd in het creëren van een huiswerk/schoolwerk plek voor scholieren en studenten die hier thuis geen
ruimte voor hadden. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. Er waren ook laptops beschikbaar en er werd toezicht
gehouden.
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Verder is er een kleinschalige dagbesteding gestart binnen het Huis van de Wijk, een tijdelijke voorziening in verband met
het coronavirus voor de meest kwetsbare Amsterdammers. Eind april is een samenwerking tussen Civic (coördinatie en
afspraken), DOCK (beheer en faciliteiten) en de bestaande dagbestedingsorganisatie Het Schouw (de uitvoering) ontstaan.
Het Schouw heeft een zorgvuldige selectie gemaakt uit hun bestaande cliëntenbestand aan de hand van vastgelegde
voorwaarden en regels door de gemeente Amsterdam. De dagbesteding is op alle werkdagen, zolang nodig is en Het
Schouw de plek geschikt blijft vinden.
In gesprekken tussen de coördinator en buurtbewoners kwamen veel signalen naar boven betreft angst en frustratie
rondom corona en de bijbehorende maatregelingen. Deze periode heeft een enorme impact op de psychische veerkracht
van de bewoners. In deze gesprekken komen de angsten naar boven, hier speelt de coördinator op in door hen gerust te
stellen en informatie te verstrekken. Wanneer er andere problemen ook naar boven komen koppelen we de bewoner aan
de juiste professional in ons netwerk. Het Huis van de Wijk voelt zich verantwoordelijk om, binnen geldende
veiligheidsmaatregelen, de buurtbewoners weer uit te nodigen om te ontspannen. Ook is er aan het eind van het jaar een
extraatje geregeld voor de vrijwilligers die zich tijdens dit onzekere en grillige jaar hebben ingezet.
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9.6

Individuele uitwerking Leefkringhuis

9.6.1
Resultaat: Meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk
Sinds de komst van Corona zijn wij altijd open geweest. Immers deden overige hulpverleners een stapje terug en vielen
veel fysieke bezoeken van klanten/buurtbewoners weg.
Wij hebben dit in de praktijk als extra belastend ervaren en dit is soms nog het geval.
Tijdens de eerste lockdown werden wij veel benaderd over situaties die thuis uit de hand dreigden te lopen. Voornamelijk
oplopende spanningen wegens meerdere familieleden in woningen, die simpelweg te klein waren. Ook is het sommige
ouders zwaar gevallen dat de kinderen thuis zaten wegens sluiting van de scholen.
Het laatste kwartaal liep het aantal aanmeldingen hierover terug.
Over het laatste half jaar hebben wij 711 klanten gehad op ons inloopspreekuur. Dit zijn geen unieke getallen.
Corona heeft ons ook ruimte geboden om binnen onze dienstverlening creatiever te zijn. Zo zijn we zijn wij enkele nieuwe
dingen gestart:
•
•

•

•

Een digitaal spreekuur op de maandagochtenden. Klanten kunnen via whatsapp of facetime bellen met een
medewerker en zo de brief laten zien en vragen stellen. Dit kan niet iedereen binnen onze doelgroep.
Elke dinsdag koffie/thee ochtend bij het Leefkringhuis. Wij hebben via een fonds enkele laptops gekregen,
waarmee wij klanten bij ons op kantoor in verbinding brengen met een vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Via een
match (vooraf worden er profielen uitgewisseld), koppelen we de klant aan de ‘juiste’ vrijwilliger en kan er vaak
ook in eigen taal gesproken worden. Klanten die in een sociaal isolement zitten, kunnen hier aan deelnemen.
Tevens hebben wij ook geconstateerd, dat er meer klanten dan wij in kaart hadden, beschikken over een
ondersteunend netwerk. Wij zullen het netwerk van de klant in het vervolg dan ook centraler stellen in de
ondersteuning.
Digitaal koffie/thee gesprek.

9.6.2
Resultaat: Voedseluitgifte
Sinds april is het aantal klanten bij de voedselbank toegenomen. Eind maart hadden wij 260 huishoudens, eind december
waren dit er ruim 400.
De toename bij de voedselbank, in combinatie met Noordelingen die via het informele circuit te eten krijgen (zo’n 350
huishoudens), heeft ertoe geleid dat er een maandelijks een overleg is met de gemeente en de informele partijen. Hoe
kunnen we de klanten uit het informele circuit zo goed mogelijk infomeren over de voorzieningen die er zijn?
Ook is het gesprek lopende met de sleutelfiguren binnen de informele partijen met de vraag of onze maatschappelijk
werkers mogen aansluiten bij hun uitgiften. Wellicht verlaagt dit de drempel naar de formele hulpverlening en kunnen wij
op deze wijze de klanten informeren over allerlei voorzieningen en organisaties in Noord. .
Momenteel zijn we in gesprek met Doras en de gemeente om de intakes te hervatten. Dit zal mede door ons verzorgd
gaan worden. Doras en het Leefkringhuis zullen een eenzelfde aanpak hanteren om deze gezamenlijke opgave zo
optimaal mogelijk uit te voeren.
Niet alleen staat de intake centraal, maar vooral wat er nodig is om tot een duurzame uitstroom te komen. Dit in het kader
van ‘Meer dan voedsel alleen’.

9.6.3
Resultaat: Meer kinderen in acute nood zijn bijgestaan
Over 2020 hebben wij in totaal elf jongvolwassen en negen minderjarigen (*dit zijn kinderen van de meerderjarige ouders)
opgevangen met een totaal aantal van 1427 nachten.
9.6.4
Resultaat: Meer mensen en bedrijven doen aan vrijwilligerswerk en zetten zich in voor stad of buurt
Het laatste half jaar hebben wij ruim twintig nieuwe vrijwilligers (ook deels klanten en oud klanten) kunnen inzetten ter
ondersteuning van onze dienstverlening. Deze vrijwilligers zijn voornamelijk ingezet bij onze uitgiftepunten.
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Zorgen/signalen
•

Sinds de eerste sluiting van de basisscholen hebben wij zorgen over de kinderen uit de buurt. Deze zijn veelal op
straat te vinden en er is een groot gebrek aan speelgoed/overige uitleenbare middelen, waarmee de kinderen
zich kunnen vermaken. Ook is er weinig toezicht vanuit de ouders.

•

Deze zorg was er voor ons al eerder, mede omdat de scholen uit de buurt een ‘continurooster’ hanteren en de
kinderen dus al vanaf 14.00 vrij zijn. Corona heeft deze zorg versterkt.

•

Met de grote toename van klanten bij de voedselbank, lijkt nu ook de afstand een steeds belangrijkere factor te
worden. De klanten uit de Molenwijk ervaren moeite in het bereiken van onze uitgifte. Het lijkt ons dan ook van
belang om begin 2021 te onderzoeken of er geen 3e uitgiftepunt moet komen in Noord.

9.6.5
Resultaat: Meer mensen beheersen de Nederlandse taal
Veel taalvoorzieningen hebben hun fysieke activiteiten stil moeten leggen wegens Corona. Daarnaast is het voor een
groot aantal klanten binnen onze doelgroep vaak ook niet mogelijk om lessen online te volgen. Niet alleen de
beschikbaarheid van middelen speelt een rol, maar ook de vaardigheid met betrekking tot het kunnen gebruiken van een
computer.
9.6.6
Overig: Samenwerking met Hebben en Houwen (H&H)
Sinds het bestaan van H&H is er een nauwe samenwerking met het Leefkringhuis. Beide partijen fungeren immers als
vangnet. Tevens is er sprake van een enorme overlap, aangezien de klanten van de voedselbank met hun pas gebruik
kunnen maken van deze voorziening.
Mei 2018 hebben H&H en het LKH de handen ineengeslagen om te kijken of het mogelijk is om de klant op efficiëntere
wijze te bedienen middels gezamenlijke huisvesting. Voor een doelgroep die weinig te besteden heeft, willen wij
voorkomen dat zij meerdere keren per week naar een soortgelijke voorziening moeten.
In de zoektocht naar gezamenlijke huisvesting is de gemeente betrokken.
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9.7

Individuele uitwerking SPIN

Basisactiviteiten
In deze uitwerking komt aan de orde hoe SPIN in 2020 de verschillende basisactiviteiten heeft ingezet om bij te dragen aan
de afgesproken resultaten (matrix Samen Noord).
Het gaat om de volgende resultaten die bij al onze activiteiten aan de orde zijn:
•
meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
•
meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op
•
meer jeugdigen groeien op in een veilige positieve gezinssituatie
•
meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal
Eenmalige subsidies in 2020
Naast de basissubsidie ontving SPIN ook middelen om het kinderwerk in ontwikkelwijken uit te voeren of te versterken
vanuit onze speeltuinen (SBA-020148). De opdrachtgever vroeg hierbij om het volgende te leveren of te doen:
•
activiteiten in ontwikkelbuurten de Molenwijk, de Kleine Wereld & Plan van Gool en Oud-Noord.
•
vertrouwde kinderwerkers/speeltuinleiders in de buurten, die problemen signaleren en wanneer nodig in staat
zijn ouders door te verwijzen voor ondersteuning of hulp.
•
In verbinding staan en samenwerken met preventieve jeugdhulp zoals OuderKindTeams, Jeugd & Veiligheid,
Onderwijs en Voorscholen.
Om de basisactiviteit Spelinlopen kwantitatief en kwalitatief te versterken, ontvingen we in 2020 extra subsidie in het
kader van kansengelijkheid(SBA-020150). De opgave was gericht op:
•
extra aandacht voor doelgroepkinderen, kwetsbare ouders/kinderen waaronder LVB. Het gaat om het bereiken
van die kinderen en ouders die het het hardst nodig hebben, maar op dit moment niet bereikt worden bij de
spelinloop en voorschool.
•
via de Spelinlopen vergroten van de deelname van doelgroepkinderen aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE)
•
meer verbinding/samenwerking met partijen, zoals JGZ/OKT, op gebiedsgericht niveau.
Voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 ontving SPIN een eenmalige subsidie (beschikking SBA025616) ten behoeve van extra activiteiten Jeugdvoorziening de Banne.
•
De extra subsidie was bedoeld om extra kinderwerk en activiteiten uit te voeren in de Banne (op of in de buurt
van SPIN-speeltuin de Zeeslag). Dit als alternatief voor de jeugdvoorziening die nog gebouwd moet worden.
In onderstaande uitwerking laat SPIN inhoudelijk zien hoe bovenstaande subsidies in 2020 zijn besteed. In het financieel
verslag verantwoorden we de besteding van de middelen (o.a.in bijlage 2, apart per beschikking). De overige eenmalige
subsidies die SPIN ontving worden apart verantwoord, los van deze Samen Noord rapportage. Het gaat om: Vernieuwing
en vergroening van de Sterspelers (SBA-025662) en Buurtbudgetten Kleine Wereld (SBA-024790)
9.7.1
•

•

•
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Speeltuinwerk en kinderwerk in de wijken (basisactiviteit 1 en 5, toegevoegd SBA020148 en SBA-025616 )
SPIN is ondanks de beperkingen die corona ons oplegde in heel 2020 actief gebleven op of vanuit onze
speeltuinen en met het kinderwerk in de verschillende buurten. Alleen tijdens de eerste lockdown -van half
maart tot begin juni- zijn onze speeltuinen gedeeltelijk gesloten geweest. Onze speeltuinleiders/kinderwerkers
hielden contact met kinderen en ouders tijdens hun rondes door de buurten, via apps, telefoon, Facebook en
Instagram en we boden digitale activiteiten aan.
Al snel vonden we dat we meer moesten doen. We organiseerden activiteiten “op afstand” met pakketjes vanaf
de verschillende speeltuinen of onze garage in de Kleine Wereld. Deze pakketjes werden opgehaald door ouders
en kinderen of wanneer nodig door onze speeltuinleiders gebracht. Bij de pakketjes hoorden instructiefilmpjes
op Instagram en kinderen konden hun resultaten weer posten. Zo was en bleef er wederzijds contact.
En dat contact bleek regelmatig over meer te gaan dan de pakketjes. Onze medewerkers kregen ouders aan de
telefoon of aan de poort die het zwaar hadden en steun vroegen om de thuissituatie met hun kinderen te
kunnen bolwerken. Met toestemming van de ouders legden we o.a. contact met OuderKindAdviseurs die hen
verder hielpen met hun vragen of knelpunten.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De pakketjes waren gevarieerd van inhoud, van knutsel- en timmerpakketten tot ingrediënten om samen een
gezonde maaltijd te koken of (buurt)speurtochten en sporttips om kinderen en ouders buiten in beweging te
krijgen. De kookpakketjes continueerden we de rest van het jaar in Tuindorp Oostzaan en in Oud Noord (zie ook
PPO). Zo bleven we gezonde leefstijl op een speelse manier propageren.
Begin juni konden we met een strak plan van aanpak onze speeltuinen weer helemaal heropenen en onze
activiteiten buiten hervatten. Op een positieve en vrolijke manier legden we ouders en kinderen op de
speeltuinen of bij kinderwerkactiviteiten de coronaregels uit. De eerste weken met dubbele bezetting om de
hygiëne maatregelen en de toestroom te kunnen reguleren. Met onze hoepels, bedoeld om de toestroom van
ouders te beperken en hen op afstand van elkaar in de speeltuin te laten bewegen, haalden we zelfs de krant.
We hebben enorm veel laagdrempelige activiteiten uitgevoerd op onze speeltuinen en in de Kleine Wereld/ Plan
van Gool. Zo veel mogelijk buiten en waar dat ook financieel kon i.s.m. buurtkunstenaars en ZZP-ers: meer dan
1000 en daarbij zijn de activiteiten “op afstand” tijdens de eerste lockdown niet eens meegeteld.
Een deel van de activiteiten vond plaats in de vakanties, met name in de zomervakantie zorgden we er voor dat
er 7 dagen per week activiteiten waren op of nabij onze speeltuinen en in de Kleine Wereld/Plan van Gool.
Omdat de meeste kinderen in Noord bleven en grote evenementen niet mochten, kozen we voor kleinschalige
en zeer gevarieerde activiteiten. Een deel van die activiteiten voerden onze speeltuinleiders/kinderwerkers uit
samen met docenten uit het netwerk van Wijsneus en via Wijsneus gefinancierd in kader van Midzomer Mokum.
Maar SPIN investeerde zelf ook uit eigen budget met extra inzet personeel, budget voor activiteiten en in
voorwaardelijke zaken om activiteiten buiten mogelijk te maken (partytenten, winterjassen, hoepels en
hygiënemaatregelen),
We hadden ons voorgenomen om niet opnieuw te sluiten bij een volgende lockdown. Immers, buiten is veel
mogelijk. We bleven dan ook open en actief tijdens de strenge lockdown van november/december. Met
creatieve inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en onze partners.
Onze speeltuinleiders/kinderwerkers hebben veel positieve reacties van ouders en kinderen gekregen over dat
we er waren en met zoveel activiteiten, ook tijdens de laatste lockdown. Soms was het gesprek met bezoekers
lastig, zo nu en dan waren er korte lontjes en hadden bezoekers minder begrip voor de maatregelen.
Onduidelijkheid over interpretatie van de overheidsmaatregelen speelde daarbij een rol.
SPIN stond in nauw contact met Jeugd & Veiligheid, onze accounthouders en via hen met de gebiedsteams of
het corona-preventieteam. We informeerden hen en kregen regelmatig feedback op maatregelen die we
voornemens waren. Bij escalatie of echte onrust op de speeltuin of in de buurt is een aantal keer melding
gedaan bij Jeugd & Veiligheid en volgden acties.
We bouwden een nog intensiever contact op met OuderKindAdviseurs (OKA). Hierdoor was het mogelijk om
gezinnen die in de knel zaten en meer steun nodig hadden beter te helpen. Soms ging het om steun die het
Ouder-Kind-Team (OKT) kon bieden, soms om gezinnen die juist geholpen werden met de activiteiten die SPIN
aanbood, variërend van timmerpakketjes tot pakketjes met ingrediënten om met instructie een gezonde
maaltijd te koken. De praktische samenwerking heeft er toe geleid dat we in elk gebied/ buurt een vaste
contactpersoon bij het OKT hebben. Regelmatig is deze OKA bij onze activiteiten aanwezig. Ze zijn vertrouwde
gezichten voor ouders en onze medewerkers kunnen hen om handelingsadvies vragen als ze zich zorgen
maken. Mooi is dat het OKT een eigen kwartet toevoegde aan het kwartetspel dat we ontwikkelden om de band
met het primair onderwijs te verstevigen.(zie uitwerking PPO)
De samenwerking met andere (jeugd)organisaties is versterkt. Met de Samen Noord partners zoals DOCK en
Wijsneus, maar ook met allerlei anderen die zich inzetten voor jeugd: Studiezalen, Noordje, Hoop voor Noord,
verschillende sportorganisaties en heel veel kunstenaars (ZZP-ers). Zie ook uitwerking PPO
In de Kleine Wereld en Plan van Gool boden we activiteiten op de Piramide school, EWP plein, EWP buurthuisje,
Breedhuis en Breedveld. Onze (nieuwe) kinderwerker is er dagelijks te vinden en zij werd ondersteund door
uitvoerende collega’s, ZZP-ers en vrijwilligers (o.a. voor spelbegeleiding op het Breedveld). Ze zijn vaste
gezichten in de buurten, bekend en vertrouwd voor kinderen en hun ouders. Steeds meer ouders en kinderen
komen speciaal naar de binnen-locaties en de openbare pleinen omdat ze weten dat SPIN er is. Ouders zeiden
blij te zijn dat SPIN in deze coronatijd zoveel moois voor hun kinderen organiseerde en creatieve oplossingen
zocht tijdens de lockdowns. Er viel zoveel weg voor hun kinderen, door onze activiteiten hadden kinderen
buitenshuis nog wat doen. Dat gaf ontspanning. Het vertrouwen was zo groot dat ouders hun contactgegevens
met ons wilden delen en we elkaar kunnen bereiken wanneer nodig. Ouders vinden de sfeer op het EWP plein
gemoedelijker. Ook als er geen professionals aanwezig zijn. Coronamaatregelen beperkte helaas de participatie
mogelijkheden van ouders bij activiteiten. Ook de voortdurende aanpassingen op programma’s op grond van de
maatregelen maakte de opbouw van het werk lastiger.

•

•

•
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In de Kleine Wereld startten we (gedeeltelijk gefinancierd vanuit buurtbudgetten) met een anti-pest project.
Een groep kinderen ging met elkaar en de begeleiders van SPIN in gesprek en maakte een script voor een film
over pesten. Helaas kon de draaidag voor de film nog niet doorgaan. Maar nu al leidde dit project tot een sterke
onderlinge band en hele mooie gesprekken over pesten en gepest worden. De film zelf wordt in 2021 afgemaakt
en wordt ingezet om bijvoorbeeld op school, het thema pesten te bespreken.
Programmering in de Banne: met het extra budget konden we het laatste kwartaal van 2020 investeren in meer
kinderwerk en activiteiten voor de jeugd in de Banne. Er is gezocht naar zoveel mogelijk variatie bijvoorbeeld
huttenbouwen, dieren timmeren, rappen, knutselen, circus, dansen, graffiti spuiten, Brakkie monster radio (zelf
muziek maken en produceren), acrobaten en vuurshow. De Banne Mooimakers groeit weer, met de liefdevolle
inzet van de speeltuinleider en een theatermaker. Ook de kinderraad komt weer bij elkaar en de kinderen gaan
in 2021 aan de slag met inhoudelijk verdieping. De Bolder kon tot grote vreugde van de kinderen open blijven bij
de tweede lockdown, wel met de nodige maatregelen.
SPIN was actief om prettige (of betere) plekken voor kinderen in de verschillende (ontwikkel)buurten te
realiseren of voor te bereiden. Dat gold voor het paviljoen op het Diereneiland, de jeugdvoorziening en een
nieuwe buurtkamer in de Banne, samenwerking met buurthuis van der Pek en het Anker in Oud Noord
(respectievelijk bij speeltuin Volewijck en Bloemenkwartier). In de Kleine Wereld kunnen we sinds de zomer
gebruikmaken van een ruimte bij het EWP, grenzend aan de speelplaats.

9.7.2
Spelinlopen + versterking Spelinlopen (basisactiviteit 2 + beschikking SBA-020150)
Ook voor de Spelinlopen en de kwantitatieve en kwalitatieve versterking lag een plan klaar dat slechts gedeeltelijk kon
worden uitgevoerd, Maar ondanks de beperkingen Corona ons oplegde, konden we er toch zijn voor ouders met hun jonge
kinderen, zoals uit de matrix blijkt.
Kwantitatief:
•
We startten het jaar met 9 Spelinlopen in verschillende locaties (Huizen van de Wijk, OuderKindCentra,
bibliotheken, Piramideschool, speeltuinen). De locaties zijn mooi verdeeld over Noord en in of dichtbij
ontwikkelwijken.
•
Vanaf 8 maart moesten we de bijeenkomsten stopzetten i.v.m. het Corinavirus. Ook hier gingen we snel over
naar andere vormen om contact te houden met ouders en kinderen: groepsapps, telefoon, posts op ons
Instagram/Facebook pagina en wekelijkse zoomsessies.
•
Vanaf begin juni zijn we weer gestart met de Spelinlopen. In eerste instantie buiten, in ieder gebied (op een
speeltuin) en een Spelinloop in de Huis van de Wijk Waterlandplein in twee kleine groepen van 6 tot 8 ouders per
keer.
•
In de zomervakantie hebben we de Buitenspelinlopen doorgezet. Er bleek erg veel behoefte onder ouders om
elkaar te ontmoeten en hun kinderen samen te laten spelen.
Kwalitatief/ inhoudelijk:
•
In het kader van aandacht voor gezonde leefstijl maakten we een programma over Gezond Koken en Gezond
Kopen. Ouders gingen met elkaar in gesprek over gezonde voeding en er is ook door de kinderen veel geproefd
en heerlijk gegeten. Tijdens de Buitenspelinlopen hebben we veel aandacht gehouden voor het thema gezonde
leefstijl o.a. met programma’s over bewegen en buitenspelen met je kind. Bijvoorbeeld Beweegkriebels, Dansen
en Peuters in het wild en activiteiten over koken/eten voor je peuter.
•
We vervolgden de programmatische inzet voor gezonde leefstijl met de digitale middelen. Twee keer in de week
lieten we ouders via apps en Instagram zien welke activiteiten je binnen met je kinderen kunt ondernemen om
gezond te blijven (posts over bewegen, eten, muziek en creatieve activiteiten).
•
Tijdens de zoom-spelinlopen besteedden we aandacht aan poppenspel, groei groen activiteiten en liedjes voor
kinderen. We gaven veel ruimte aan ouders om hun verhaal kwijt te kunnen. De deelname van een
OuderKindAdviseur hielp enorm, er kwamen (opvoed)tips naar voren en soms een aanbod voor verdere
ondersteuning. Hoewel er steeds 3 a 4 gezinnen deelnamen, waren deze sessies niet voor alle deelnemers te
doen. Vandaar dat we de contacten via appgroepen en Instagram bleven onderhouden.
•
De verbinding met het OKT is versterkt en gaan we continueren (bijna) altijd is er een (vaste) OKA aanwezig
geweest en ook bij de Buitenspelinkopen kwamen ze regelmatig langs.
•
Onze vrijwilligers (8) zijn nog steeds actief en namen allemaal deel aan de Triple P-training die we samen met het
OKT organiseerden. We konden twee sessies nog voor Corona uitvoeren, een is er digitaal uitgevoerd en in het
najaar waren de laatste bijeenkomsten weer fysiek mogelijk. Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen,
•
We hebben een mooi multicultureel samengestelde groep vrijwilligers. Dit helpt bij het bereiken en toeleiden
van mensen met verschillende achtergronden naar de Spelinlopen.
•
Opvallend is dat we met de buitenspelinlopen nieuwe ouders aantrokken. We hopen dat zij straks blijven komen
naar de reguliere Spelinlopen en ook dat alle vroegere deelnemers weer terugkomen. Daarvoor gaan we een
wervingsactie opzetten.
•
De eerder opgezette actie van de Gemeente Amsterdam met informatie voor ouders van eenjarigen en een
cadeautje voor hun kind (pilot in Noord), zal weer van start gaan zo gauw het kan, maar niet eerder dan voorjaar
2021 verwachten we.
•
We hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de behoefte van ouders met een Eritrese
achtergrond. De beste optie lijkt om deze doelgroep via vrijwilligers uit de eigen groep toe te leiden naar de
reguliere Spelinlopen.
•
Tijdens zoommeetings met collega’s uit andere stadsdelen bespraken we mogelijkheden voor en ervaringen met
spelinlopen voor ouders met een LVB. De vraag is of je hiervoor speciale spelinlopen moet organiseren? Ook over
het bereiken en toeleiden van deze doelgroep hebben we nog vragen. Inmiddels hebben we via Prisma contact
gelegd met Cordaan. Helaas kunnen we pas in 2021 een fysieke afspraak maken.
•
Een mooie ontwikkeling is de samenwerking en uitwisselingen met de andere coördinatoren van de Spelinlopen
vanuit de Stadsdelen Oost, Nieuw West, Zuid, Centrum en Oost. Zeker in Coronatijd hebben we veel aan elkaar
gehad. Gezamenlijk zijn er zo’n 85 medewerkers en vrijwilligers van de Spelinlopen in de Stad. We werken aan
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een Training of inspiratiedag voor al deze medewerkers op een centrale locatie in Amsterdam zo gauw het
mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten.
9.7.3
Onderhoud en herinrichting van de speeltuinen (basisactiviteit 3).
Het onderhoud en veiligheid van de speeltuinen zijn nog steeds op orde er kwamen geen ernstige gebreken naar voren uit
onze veiligheidskeuring. Het onderhoudsteam heeft ook tijdens de Coronaperiode (herstel)werkzaamheden kunnen
uitvoeren. Grotere projecten zoals NL-doet waren niet mogelijk i.v.m. de beperkende maatregelen. Er waren de volgende
bijzonderheden:
•
Renovatie van speeltuin Nieuwendam is uitgevoerd.
•
We investeerden in handenwasplaatsen, schaduwplekken en extra partytenten om activiteiten buiten goed en
volgens COVID maatregelen te kunnen laten verlopen.
•
Voor speeltuin de Sterspelers maakten we een herstel- en vernieuwingsplan in twee fases. De financiering voor
de eerste fase is rond, mede dankzij subsidie van de gemeente Amsterdam (de verantwoording is separaat).
•
Bij de Sterspelers is besloten tot het plaatsen van een spijlenhekwerk om de hele speeltuin. De aanleiding was
dat er weer een kleuter onder schooltijd was weggelopen. Amos heeft het hek betaald. SPIN zorgde voor
plaatsing.
•
Een groep vrijwilligers uit het bedrijfsleven (via Amsterdam Helpt) heeft in juni op speeltuin Volewijck de ruimte
binnen geschilderd en de moestuinbakken klaar gemaakt voor gebruik.
9.7.4
Basisactiviteit 4, onze inzet voor een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO, beschikking SBA-020110)
Informatie over de PPO is te vinden in de gezamenlijke uitwerking van DOCK, SPIN en Wijsneus in deze rapportage.

97

9.8

Individuele uitwerking DOCK

Door de Corona-uitbraak is 2020 een bijzonder jaar geworden. Waren we in het eerste kwartaal vol aan de slag werden we
in het tweede kwartaal teruggeworpen op telefonisch contact en ontwikkelden we in hoog tempo online aanbod. Wat
vervolgens zeer goed ontvangen werd.
Online werken tijdens Corona-maatregelen
Het filmpje "Klappen voor de zorg" aan het begin van de uitbraak had ruim 4.500 weergaven op facebook en 1.296 op
Instagram. We gingen Dock breed online, leerden snel en focusten de aanpak op drie kanalen: Instagram, Facebook en
YouTube: @dock_amsterdam Noord. De trots en de leercurve om online filmpjes te maken gaat snel onder jongeren. Dat
was mooi om te zien. We hebben tijdens de "heftigere" Corona maanden alleen al 135 filmpjes gemonteerd voor DOCK
Amsterdam Noord. Samen met de foto's en berichten die al online stonden, of eind 2020 door andere collega's zijn gepost
zijn het in totaal 160 unieke berichten. We noteren een bereik van unieke kijkers in de periode vanaf 18 april van 56.960.
Voor de top drie filmpjes is het aantal 86.798 weergaven. Klussen bij de Buren van Badr gepost op zondag 3 mei is de
topper op alle sociaal media met bij elkaar 8.661 unieke kijkers, daarna komt Klappen voor de Zorg (5.596) en Koken met
Badr en Lexie (2386). Daarnaast zijn er nog posts van individuele jongerenwerkers, @dockfifa @myschoolcoach. Het
Dock-FIFA toernooi van eind 2020 had alleen al 2395 weergaven.
Dat was al met al een veel groter bereik dan we van tevoren hebben bedacht. Wat maakt dat we op dit moment
onderzoeken hoe we deze wijze van werken meer kunnen integreren in ons voorheen ‘normale’ werk. Opvallend was ook
dat hoe langer we ermee aan de slag gingen hoe meer jongeren en bewoners mee gingen doen. Later in het jaar daalde de
belangstelling voor online. Mensen misten het echte contact en wilden graag weer ‘in het echt’ meedoen.
Jongerenwerk
Terugkijkend hebben we binnen het jongerenwerk meer dan in andere sectoren ook zelf te maken gehad met Corona. We
zagen een besmettingspercentage die hoger ligt dan gemiddeld. Het team heeft de uitval van verschillende collega’s goed
opgevangen. Het heeft af en toe wel op de rand van het haalbare gezeten qua inzet. We hebben moeten sturen op rust en
regelmaat om niet overbelast te raken, dat is gezien de onrustige omstandigheden niet overal gelukt.
De samenwerking met andere organisaties is in 2020 geïntensiveerd, doordat we meer samen afstemden en optrokken
rond de Corona-maatregelen.
Omdat niemand op vakantie ging hebben we veel kleinere activiteiten projectmatig opgepakt. Dat viel in goede aarde,
omdat veel jongeren en ouderen thuis waren en uitkeken naar leuke activiteiten. We organiseerden het zo dat de afstand
en de aantallen pasten binnen de maatregelen. Dit was niet altijd eenvoudig. Ook na de zomer hebben we activiteiten
binnen de Corona-maatregelen verder
opgepakt. Jammer genoeg stopte dit met het
aanscherpen van de maatregelen en de
lockdown en avondklok in het najaar. We zijn
overgestapt naar kleine groepen en vooraf
aanmelden voor de activiteiten binnen. Het
overzicht
hiernaast geeft een indruk van de thema’s die
we
hebben besproken. Buiten kon het werk
grotendeels doorgaan. Ook hier hebben we
steeds
wat mogelijk was aangepast aan de
maatregelen.
Meer outreachend werken, ambulante rondes
Een ander deel van de jongeren raakten uit
zei doken soms onder in geheime plekken om
samen te kunnen zijn en om boetes te ontlopen.
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zagen velen, maar niet allen bij ambulante rondes, die hebben we geïntensiveerd. We richtten ons daarbij op het voeren
van goede gesprekken met de jongeren. Hoe langer de lock down duurde hoe moeilijker het voor een deel van hen werd en
hoe groter de overlast op straat. Daar werken we momenteel hard aan met de partners van Jeugd en veiligheid, o.a.
PerMens. Ook de Samen Noord bus en de Coronabus hebben we ingezet. Samen met jongeren verfden we ze vol met
leuzen om het bewustzijn op het risico van Corona te verhogen. Ook hebben we online meerdere Fifa voetbal toernooien
georganiseerd en pakten we sport en spel groots op toen dit weer mocht.
Participatiewerk
Ook in het participatiewerk hebben we last gehad van Corona, echter minder dan bij het jongerenwerk. Doordat het een
klein team is, was het hier wel lastiger om de uitval op te vangen. De weerslag van de Corona-maatregelen is te zien in het
aantal grote bewonersinitiatieven. Dit zijn er minder dan in eerdere jaren en dat komt vanzelfsprekend doordat er geen
grootscheepse activiteiten georganiseerd konden worden binnen de maatregelen. Ook in het andere werk zien we dat de
focus meer heeft gelegen op een op een contract, telefonisch of online mensen bereiken en een enkele keer op straat of in
een Huis van de Wijk kleinschalig met elkaar een activiteit ondernemen. Ook de meeste buurtkamers zijn op deze wijze te
werk gegaan. Zie verder ons gezamenlijke participatieverslag.
Jongerenproductiehuizen
In 2020 hebben we op alle drie de hoofdlocaties samen met de eigenaren noodzakelijk onderhoud doorgevoerd. Op
station Noord is het ventilatiesysteem aangepakt. Bij Satirius, de lekkages van het dak en is de buitenboel geschilderd.
Ook is de oude container opgeruimd en nieuwe rolluiken en buitenverlichting aangebracht. Bij de Valk zijn we begonnen
met een grootscheepse onderhoudsbeurt, waarbij alle toiletblokken worden vervangen. Het bestaande licht maakt plaats
voor ledverlichting. De lekkages van het dak zijn en worden nu structureel aangepakt. Ook worden alle ramen vervangen
door dubbelglas. Er zijn met Stadsdeel en Vastgoed grondige plannen gemaakt om de loze ruimte in het pand beter te
benutten. Er staat nog meer op stapel, maar daarover in 2021 meer.
Oud Noord, jongerenwerk
Binnen een week na de start van de Corona maatregelen hadden we als team een online programma gereed. We deden
gitaarles, zangles, huiswerkklas en gespreksgroepen online. Snel na de verruiming kwam de inloop en verschillende
projecten fitness, kickboxen en rap opnames in de Valk weer op gang. We ontwikkelden verschillende projecten naast het
ambulante outreachende werk, laagdrempelige inloop momenten en individuele trajecten. Een paar mooie projecten en
activiteiten van 2020 uit de Valk en de Klusfabriek:
• Het Young Company project, zes jongeren (14 a 16 jaar) in risico-omgeving uit de Vogelbuurt meegenomen in
een ontwikkelingsproject. We deden dit in samenwerking met PerMens en Sciandri. De jongeren behoorden tot
een risico groep, van jongeren die meer in het criminele circuit zaten. Ze zijn intensief begeleid, kregen
gesprekken met politie, ervaringsdeskundigen en mensen die de verkeerde (en goede) keuzes hebben gemaakt.
Ze zijn ook meegenomen in het goed oppakken werksituaties van de toekomst (zoals sollicitaties &
functioneringsgesprekken). Het is een mooie hechte vriendengroep geworden die een positief voorbeeld in de
wijk zet.
• Bus, samen met partnerorganisaties door Noord gereden om zo buurtbewoners en jongeren te informeren over
de Corona maatregelen. Dit onder de vrolijke noot van disco muziek in de wijk.
• Young Leaders, 12 jongvolwassenen (17+) in een participatie project, in samenwerking met Noorda & Co. De
jongeren zijn de diepte in gegaan om zichzelf beter te leren kennen, hun passie te vinden, en met elkaar de wijk
een stukje mooier maken. Ook organiseerden ze, corona proof, diverse activiteiten en werken ze nu mee aan
projecten in het jongerenwerk.
• ValkBoys, preventief programma voor jongens tussen de 9-12 jaar waarbij elke 8 weken een nieuw thema wordt
uitgevoerd, waaronder “gezondheid” en “politie”
• Kinderraad, maandelijkse bijeenkomst van 10 kinderen tussen de 9-12 jaar die meer van hun wijk te weten
komen en meedenken over de buurt en het stadsdeel met de gemeente.
• Buurt bingo, op gepaste afstand, zorgde voor plezier en verbinding in de wijk.
• Media en Design Project, elke woensdag verzamelen zich diverse jongeren bij de Klusfabriek die hulp nodig
hebben met foto bewerking, montage, photoshop en andere programma’s gericht op media en design.
Onderdeel hiervan is ook de DOCK-Drukkerij, voor kleding zelf te bedrukken.
• Koken Met, diverse jongeren koken vanuit huis een maaltijd. Het recept wordt in 1 minuut samengevat in een
filmpje.
• Huiswerkbegeleiding Wiskunde, een jongere van 22 jaar geeft elke donderdag individuele bijlessen aan kinderen
die moeite hebben met rekenen.
• EPJO voorlichting in De Valk van Politie en ex-gedetineerden over het maken van keuzes.
• Kaartje2GO, in samenwerking met Kaartje2GO een Kaartjesactie opgezet om gratis digitale kaarten te kunnen
versturen naar familie en vrienden. 10 jongeren deden mee met het maken van een promofilmpje.
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Zomerprogramma – MidzomerMokum, in de zomervakantie hebben we een programma gedraaid op het gebied
van sport met onder andere activiteiten zoals Bubblevoetbal en Varen door de Amsterdamse Grachten. Ook
diverse outdooractiviteiten als boogschieten, lasergamen en levend tafelvoetbal.
Buurt Bingo, tijdens Koningsdag een groot corona-proof evenement georganiseerd, waarbij bewoners vanuit
hun voortuin deel konden nemen aan een Bingo.
Fit met Wearables | Een project gericht op bewustwording van het eigen beweeggedrag van jongeren van 9-12
jaar aan de hand coaching op basis van data van sporthorloges. Doel is vooral de jongeren zelfvertrouwen te
geven en doelen te stellen.
FIFA Toernooi, een hybride (online & offline) evenement met meer dan 200 deelnemers in tijden van lockdown.
De jongeren konden tijdens de kerstperiode volop even ontspannen.
Ondersteund door jongeren en vrijwilligers worden er kickbokslessen en andere sportactiviteiten aangeboden
om de jongeren op een sportieve manier te bereiken en te werken aan het zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Studio, diverse jongeren (+/- 20 sessies per week in de Valk) maken gebruik van de studio om muziek te maken.
De jongeren leren omgaan met plannen, op tijd komen en positieve muziek maken. De jongeren coachen we op
alle facetten van muziek. We praten ook over drill-rap en de problemen eromheen.
Techniek Programma, jongeren knappen de techniek en het licht van de grote zaal op, gevolgd door een
techniek workshop door en voor jongeren.
Podcast, een groep van 5 jongeren leren en maken hun eigen Podcast met diverse onderwerpen zoals racisme,
drillrap, vriendschap, Corona, seks en relaties. Ze leren zelf presenteren, editen en filmen. Afgelopen series zijn
diverse gasten gekomen uit de muziekindustrie maar ook een gastspreker van gemeente Amsterdam
Dock Talent Competition, een (online) talentenjacht mede georganiseerd door en met drie actieve jongeren en
in samenwerking met Volta. In totaal deden er 12 acts mee en 18 jongeren met talent in zang, rap en gitaar. Er
waren 54 bezoekers en 189 unieke livestream kijkers.
Diverse zangworkshops, workshop filmmaking, DOCK Talent Competition en zanglessen om jongeren te
verbinden in een pedagogische omgeving.

Noord Oost, jongerenwerk
In Noord Oost hebben we in 2020 veel projecten met de jongeren uitgevoerd. We noemen hier een aantal bijzondere:
• Wat nu? Een project met een aantal jongeren, die aanhingen tegen crimineel gedrag. We haalden hun uit een
negatieve cirkel en activeerden en motiveerden hen tot positiviteit. We richten ons ook op de omgang met
agressie en geweld.
• DOCK-tubers, waarin tieners hun talenten ontwikkelen via multi media. Ze leren omgaan met film door te leren
monteren, interviewen, opnemen, scripts schrijven. Uiteindelijk hebben ze projecten in de wijk gedaan met de
winkeliers, de wijkagent, buurtbewoners.
• Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk ook op sociaal media.
• Jij en de maatschappij waar we jongeren leerden om hun positie in de samenleving te benoemen. Jongeren
bespreken onderwerpen die zij belangrijk vinden in een veilige omgeving. Het waren thema’s zoals: criminaliteit,
aandacht, zelfredzaamheid, sociale media, cultuur.
• Focus, we leren jongeren omdenken van negatieve gedachten naar positieve. Over mental health en mediteren,
hoe maak je je hoofd leeg.
• Seksuele voorlichting van loverboys, langs SOA, sexting, grooming, veilige seks en LHBTQI. Al je vragen kan je
kwijt. Samen in gesprek.
• Project racisme, black live maters met jonge meiden in de Kleine wereld. We bespraken o.a. de tweede
wereldoorlog, islamfobie.
• Filmproject met studenten van de kunstacademie, waarin de doelgroep meedoet met een echte film
• Online programma Dilemma's, waarin de jongeren elke week voor twee dilemma's stonden.
• Project 2020 met 14+ meiden waarin we alle gebeurtenissen in 2020 bespraken, zoals de bomaanslagen in
Beiroet, Corona, etc
• Voetbalcollege, waarin jonge voetballer in contact zijn gebracht met professionele voetballers en hun makelaars.
Ze zijn geïnformeerd over hun leven en zijn getraind.
• Verkeerstheorie, waarin jongeren leerden omgaan met het verkeer theorie en praktijk.
• Rolmodellenproject met de Waterlandplein-tieners, die zelfstandig activiteiten voor jongeren bedachten en
uitvoerden. Zij leerden hoe je dit doet en hoe je een positief rolmodel kan zijn. Filmavond, disco en Fifa toernooi
• Vuurwerkvoorlichting en Amsterdam ontwapend.
• Gezeikum, waarin startende- en ervaren muziekproducers/artiesten inspireren, mogelijkheden laten zien en een
indruk te geven van hoe het eraan toegaat in de muziekindustrie en de zakelijke elementen die daarbij komen
kijken.
• Ramadan: We richten ons online op de Ramadan en organiseerden verschillende praatprogramma’s. Voor de
tieners maakten we quizzen over bijvoorbeeld het geloof. We kregen snel veel kijkers onderzettend bijzonder
omdat je dat toch niet verwacht. Met de Ramadan hebben we samen met de partners PerMens en de Moskee
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Arrayan ambulante ronden laat op de avond gelopen. We hadden een late night show, deden Iftars en veel online
quizzen. Omdat wij zelf ook meededen met de Ramadan gaf dat mooie gesprekken. Voetbal en sporten in de
buurt pakten we op toen het weer kon.
Gedurende het jaar hebben we de gebiedsmakelaars en de J&V coördinator geïnformeerd over onze projecten. Dit viel in
goede aarde.
Noord West, participatie en jongerenwerk
Het team kreeg dit jaar meer dan gemiddeld te maken met uitval door o.a. Corona en quarantaines. Dat was hard werken
voor de achterblijvers, die vervolgens ook zelf meer kans hadden op uitval. De motivatie was onverminderd hoog om er te
zijn voor de jongeren. Naast openstellingen zijn de volgende projecten zijn uitgevoerd:
• We ambulanten veel in wijken waar er onrust was. In gesprek met jongeren bespraken we de dilemma’s, die
Corona met zich meebrengt.
• Met ‘An en Sel weten het wel’ wisten we meiden te bereiken met een vraag- en antwoord programma online.
Toen we tussendoor weer open mochten konden we hen weer snel interessante programma’s rond girlztalk
aanbieden.
• Het online Fifa voetbaltoernooi was een groot succes.
• Samen met participatie hebben we de bus ingezet voor diverse projecten.
• We ontwikkelden samen met de armoede-aanpak diverse projecten om armoede te bestrijden en in de extra
noden door Corona te voorzien, zoals Pannen in de Banne. Voedselpakketten werden verspreid en filmpjes
werden opgenomen met instructies.
• We hadden een prikproject met jongeren in de Molenwijk
• Project X met als doel preventie criminaliteit tieners is ontwikkelt met en voor jongeren vanuit de Molenwijk.
• Ook werd het belang van 75 jaar vrijheid- en Bevrijdingsdag onderstreept door maaltijden rond te brengen met
de Corona-bus bij eenzame ouderen.
• Het Jeugdcentrum in de Banne waar veel jongeren met smart op wachten ging niet open. Dat gaf stress en
ontevredenheid.
• Project Millie met Serginho met jongeren uit de Molenwijk (veel uit de groepsaanpak), die in meer of mindere
mate hebben aangegeven ondersteuning te willen op het gebied van ondernemerschap, werk, financiën,
administratie, organiseren van een werkplaats en het hebben van een plek om bij elkaar te komen. We
koppelden hen aan een netwerk van ondernemers.
• Zaalvoetbalproject met jongeren uit de Banne (groepsaanpak).
• Voorlichtingen werden gegeven aan groepen jongeren. Denk aan omgaan met groepsdruk, geld, social media
etc.
• Ook is er samen met Halt vuurwerkvoorlichting gegeven.
• Daarnaast met Ramadan samen ambulante ronden gedaan met netwerkpartners Sciandri en SCW en daarnaast
dikwijls met afgevaardigden van de Moskee. Gekoppeld aan een online fifa toernooi.
• Tot slot heeft een junior jongerenwerker in samenwerking met ons de activiteit Kickboksen vaders en kids in de
Molenwijk georganiseerd. Waar vaders en hun kinderen onder professionele begeleiding leren kickboksen.
In 2020 hebben we de eerste stappen gezet in het blended werken met participatie om de doelgroep van 0-100+ te
bedienen. Onze participatie en jongerenwerkers trekken steeds meer samen op en zoeken in het werk naar verbinding
tussen de verschillende doelgroepen.
Noord, projecten
In 2020 zijn er 32 My School Coach-trajecten opgestart. Helaas hebben we daar de geplande 37 trajecten niet gehaald.
Voor de zomervakantie liepen we, ondanks Corona, nog goed op schema. Maar vooral na de zomervakantie van 2020
merkten we dat scholen minder goed bereikbaar waren. Hun focus lag op het organiseren van het onderwijs. Scholen
kregen te maken met coronabesmettingen op hun school. Hierdoor moest er toch weer tijdelijk online les gegeven worden
of docenten vielen uit waardoor roosters gewijzigd moesten worden. Door de maatregelen was het daarnaast ook niet
mogelijk voor de derdejaars stagiaires om iedere week een halve dag op de school aanwezig te zijn voor de
laagdrempelige instroom. Normaal is er in oktober/november een piekmoment van instroom, maar die bleef nu
grotendeels uit.
Wel zijn de coachees die het traject hebben gevolgd tevreden over het traject en beoordelen het gemiddeld met een 8,2.

9.8.1
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. In zekere zin is al
ons werk hierop gericht.
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9.8.2
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 in het eerste kwartaal 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. Vanaf het tweede kwartaal hebben we veel
ouderen en eenzame mensen bereikt door langs te gaan op gepaste afstand en hen te bellen. Ook hebben we met de
partners vrijwilligers aan hen gekoppeld.
9.8.3
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 in het eerste kwartaal, dit is een
positieve trend. Dat betekent dat veel inwoners in de wijk worden bereikt met de activiteiten die door de bewoners zijn
georganiseerd. Door Corona maatregelen zien we in het gehele jaar een daling. Wat logisch is omdat diverse initiatieven
met de maatregelen niet uitgevoerd konden worden. Participatiemedewerkers bieden als dit nodig is een helpende hand
om goede initiatieven van de grond te krijgen, mooie voorbeelden hiervan zijn de kledingbank de knutselpakketten tijdens
Corona van een oudere dame voor een grote groep ouderen.
9.8.4
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. Het aanbod is in 2020 toegenomen. Toen we jongeren niet meer konden ontvangen
op onze locaties hebben we veel van ons aanbod naar buiten verplaatst. Eerst met gepaste afstand later passend in de
maatregelen. Ook heeft DOCK een zwemlesproject opgezet voor tieners van 10-16 jaar. Gezond eten komt aan bod in
meerdere activiteiten, waaronder Pannen in de Banne tijdens Corona.
9.8.5
Resultaat: Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op
Basisactiviteit 5: Wijkcoördinatie PPO
Zie gezamenlijke uitwerking PPO.
9.8.6
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 en OKT om hulp te krijgen. Ook het project
MySchoolCoach Jonge Mantelzorgers en Strijders heeft geholpen om meer jonge mantelzorgers te bereiken. Verder
werken we nauw samen met het OKT, denk hierbij aan onze jeugdadviseurs, die een andere doelgroep weten te bereiken.
Zie ook de gezamenlijke uitwerking PPO.
9.8.7
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, projecten, voorlichtingen,
huiswerkklassen, sportactiviteiten en openstellingen. Op verschillende locaties heeft DOCK collectieve activiteiten zowel
in de binnen- als buitenruimte en biedt verschillende activiteiten aan in het kader van gezondheid, muziek, ontspanning,
educatief, techniek en sport. Ook onze bussen de Dock bus en de Samen Noord bus worden in gezet. Juist op plekken waar
jongeren zich bevinden. We bereiken hen en weten hen dan ook de weg te wijzen naar andere activiteiten van onszelf en
van onze partners. Een groot aantal jongeren weten de verschillende locaties goed te vinden en nemen deel aan de
verschillende activiteiten. Vanwege de Corona-matregelen hebben we in 2020 wel steeds moeten nadenken over de vorm
en de grote van de groepen. Ook de vraag of we binnen of buiten de activiteiten konden aanbieden is meerdere keren
besproken en met de wisselende maatregelen aangepast. Al met al hebben we hierdoor minder jongeren dan normaal
kunnen bereiken.
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 projecten stimuleren wij de participatie van jongeren. Daarnaast
worden jongeren uit de doelgroep getraind om zich in te zetten voor de wijk. We doen dit op verschillende vlakken, zoals
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het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, het leren van het organiseren en begeleiden van (sport en spel)
evenementen.
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.
Onze jeugdadviseur zijn ontwikkelt vanuit het intensieve jongerenwerk. Samen met het OKT hebben we het aanbod
verdiept naar de wijk, zodat we meer jongeren weten te bereiken.
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. Ook wordt er op locaties
huiswerkbegeleiding aangeboden.
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9.9

Individuele uitwerking Wijsneus

9.8.3 Brede Talentontwikkeling in Buitenschoolse activiteiten (SBA-027358)
Net als voor al onze collega-instellingen van Samen Noord, is Wijsneus beperkt geweest in het kunnen uitvoeren van de
reguliere activiteiten op de scholen en in de wijkclubs op diverse plekken in Noord. Normaliter werkt Wijsneus op 30
basisscholen met gemiddeld 4 activiteiten per school per week. De wijkclubs vinden plaatst in de Huizen van de Wijk, op de
OBA's, in de accommodaties van Kunstinstellingen en Kunstenaarsinitiatieven.
Door de eerste lockdown vanaf 15 maart tot in mei was dit alles niet meer mogelijk net als vanaf 9 december 2020. We
hebben al improviserend zo snel mogelijk alternatief aanbod ontwikkeld.
•
•

•

•

Op www.sterrenmakers.nl hebben we onder de button THUISACTIVITEITEN diverse video-tutorials, to do at
home - Pdf's geplaatst.
De docenten van de lopende cursussen hielden direct contact met hun kinderen door on-line te gaan. Dit was niet
voor iedereen mogelijk. Al gauw bleek dat nogal wat kinderen thuis niet over goed internet of computers/Ipads
beschikten dan wel thuis geen rustige eigen plek hadden om geconcentreerd en ongestoord met deze opdrachten
bezig te zijn.
Pakketjes: diverse docenten, vooral die zelf niet echt digi-vaardig zijn, hebben lespaketten ontwikkeld met
materialen en opdrachten voor de kids. Deze pakketjes werden naar de scholen gebracht waar de ouders 1x per
week konden langskomen op dit op te halen en "huiswerk" weer af te leveren.
Onze docenten die vakinhoudelijk al met digitale media bezig waren, hebben in deze periode intensief contact
met hun cursisten. Video-dagboeken, korte filmpjes met daarin reflecties over de corona-situatie en de eigen
beleving daarvan, werden geproduceerd.
Hoewel de scholen in mei en na de zomer weer open gingen, zat de schrik er goed in. De angst voor besmetting
onder en tussen kinderen en vandaaruit naar volwassenen thuis en op school, werd zichtbaar in het aantal lagere
aantal inschrijvingen voor de reguliere NSA-cursussen en voor de wijkclubs. Tijdens de 2e lockdown in december
bleek vervolgens dat de opnieuw geactiveerde online-leeromgeving vanuit Wijsneus, zich niet vertaalde in een
enthousiaste deelname. Duidelijk was nu de kinderen totaal verzadigd waren met het schermwerken. Pakketjes met
knutsel en creatief materiaal sloegen nu nog beter aan.

VAKANTIE-ACTIVITEITEN
Deels met eigen budget maar vooral ook met extra middelen vanuit de stad heeft Wijsneus in alle vakantie van 2020
een intensief programma opgezet en uitgevoerd, deels met een eigen programmering en deels met samenwerkende
partijen.
Meivakantie
Nog tijdens de eerste lockdown hebben we samen met Nieuw Dakota (NDSM) een beeldend kunstproject opgezet
waarbij we op het einde van de week ook een digitaal te bezoeken expositie hebben vormgegeven. Ook in dit project
konden de kids hun ervaringen mbt Corona verwerken.
Zomervakantie/MidZomerMokum
Wijsneus heeft in de zomer een ongekend groot en breed programma opgezet samen met diverse partners.
Met de Muziekschool Noord - Zomer op het plein - hebben we in de eerste 2 weken een open programma opgezet
waar de kids s'ochtends een mix aan activiteiten konderen ondernemen: Hiphopdans, instrumenten maken, drum- en
percussie, introductie instrumenten leren spelen, zelf een mix maken in een muziekproductiestudio.
Met Solid Ground Movement hebben we een programma in de eigen studio's in de Tolhuistuin opgezet, lessen in de
Muziekschool, lessen op straat op verschillende plekken in Noord (in the hood), bij Framer Framed in de Molenwijk,
maar ook bij het Wijsneusprogramma in de Tolhuistuin.
In de tuin van de Tolhuistuin hebben we 6 weken lang een kunst- en cultuurprogramma gedraait, 5 dagen per week
met 2 tot 3 activiteiten per dag variërend van verhalen maken en verbeelden met het Verhalenhuis, knutselen met
Lijmlab, Stoere buitendingen doen, Circus, hiphop dans met Solid etc.
Speeltuinen van SPIN
Op/in 6 speeltuinen van SPIN hebben we 5 dagen per week, 6 weken lang een creatieve docent geplaatst die op bais
van open inloop met kinderen aan de slag ging rond diverse disciplines. Een groot succes en we zijn SPIN heel
dankbaar voor de logistieke steun. Dit concept willen we graag doorzetten. Kinderen komen zo op een laagdrempelige
en speelse wijze in aanraking met eigen onontdekte creatieve vaardigheden en interessen.
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In de Herfstvakantie konden we de lijn van de zomer nog doorzetten met resterende middelen uit het
MidWinterMokum budget. Opnieuw in samenwerking met de Muziekschool (Herfst op het plein) en Solid en
Tolhuistuin.
In zowel de Zomer- als de Herfstvakantie waren we blij verrast door de grote diversiteit aan deelnemende kinderen in
hun culturele en sociale achtergrond en de vanzelfsprekende menging daarvan in de cursussen en activiteiten.
Voorbeeld: in de zomer werd als afronding van de cyclus van het Verhalenhuis ook door de ouders van de
deelnemende kinderen verhalen verteld over eigen jeugd, achtergrond. Dat leidde tot een prachtige mix van verhalen
uit het Marokkaanse Rifgebergte, uit het Syrische Mosul, de Noord-Amsterdamse yuppenbuurt Nieuwendammerdijk
tot de Bloemenbuurt in Volewijck.
Kerstvakantie/MidWinterMokum
Voor MidWinterMokum heeft het Stadsdeel Noord Wijsneus gevraagd om de coördinatie en regie te voeren over een
breed verspreid kunst- en cultuurprogramma en tevens de marketing en PR te voeren het hele programma inclusief
het sportaanbod.
Dat mondde uit in samenwerking met opnieuw de Muziekschool Noord (Winter op het Plein), Solid Ground (3 studio's
in het hoofdpaviljoengebouw aan het IJ), HotMamaHot/De Gele Pomp (De Rimboe), Framer Framed in de Molenwijk,
DATschool en Noordje, en ook de IMC-weekendschool en de Theaterstraat (Banne Noord).
We hebben een aansprekend campagnebeeld ontwikkeld dat via A-0 en A-1 affiches breed in het straatbeeld van
Noord aanwezig was, advertenties in het Amsterdams Stadsblad Noord, een digitaal en papieren programmaboekje
(5000 stuks). De nieuwe lockdown die in december werd afgekondigd dreigde aanvankelijk flink roet in het eten te
gooien, maar dankzij de aanduiding Kwetsbare Jeugd voor alle Noordse kinderen toepasbaar te verklaren, kon
praktisch het hele binnen- en buitenprogramma doorgaan. Een doorslaand succes qua aantallen kinderen, maar wel
met een aantekening. Wel werd de verspreiding van de 5000 boekjes gehinderd door de sluiting van de scholen.
Waar in de eerdere vakanties de groepen deelnemers een mooie mix lieten zien, bleek plots bij vele activiteiten veel
nieuwe Noordelingen (de bakfiets noorderling) de weg naar al deze activiteiten goed te kunnen vinden.
Opvallend was de afwezigheid van de echte kwetsbare jeugd met de kenmerkende achterstanden. Kennelijk is
de schrik maar wellicht ook de onduidelijkheid rond Corona teveel een belemmering geweest voor deze groep.
•
•

•

•
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Over de hele linie van deze activiteiten hebben niet alleen wij, maar ook onze partners, heel veel positieve reacties
en veel waardering gekregen voor al deze activiteiten van vooral de ouders maar natuurlijk ook van de kinderen.
Met de ambtenaren van het Stadsdeel is goed samengewerkt net als met de handhavers en politie. Voor zover
ons bekend is alleen bij de Muziekschool sprake geweest van klachten van omwonenden. Gesprekken met BOA's
over de legitimiteit waren constructief omdat uit mailverkeer met het Stadsdeel bleek dat het om legale
coronaproof gekeurde activiteiten ging. 1x is ook de politie komen controleren.
Door alle activiteiten te samen is niet alleen de samenwerking binnen de jeugdpartners van SAMEN NOORD
(DOCK en SPIN) versterkt, maar ook met tal van culturele partijen zoals de Muziekschool Noord, Solid, DATschool, Framer Framed, Theaterstraat etc.
PPO - voor de werkzaamheden binnen het PPO-programma dat wij uitvoeren samen met SPIN en DOCK - zie de
aparte verantwoording.

