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Bakkie in de Wijk

Wat hebben we bereikt binnen de meerjarenagenda?

Bakkie in de wijk is sinds januari 2022 voortgezet zonder incidentele 
middelen vanuit de gemeente

Bakkie in de Wijk is verankert 
binnen het aanbod van Samen 
Noord als collectief

Roulerend staat elke maandag tussen 17.00 
en 19.00 uur één van de organisaties met 

koffie en thee op het Zwanenplein om 
bewoners te spreken. Dit heeft een positieve 

en aantrekkende werking op bewoners.  

Pilot Straatspeelwerk Mgr. Bekkersschool

De pilot Straatspeelwerk is in februari 2022 gestart en is een 
samenwerking van SPIN, Sciandri en DOCK

De pilot wordt goed ontvangen.
Insteek van de dagelijkse 
activiteiten: respect voor de 
ander, iedereen mag mee doen 
en kinderen krijgen zelf 
verantwoordelijkheid.

SPIN en SCIANDRI voeren dagelijks 
activiteiten uit die goed worden ontvangen 

door kinderen en hun ouders.  DOCK is 
regelmatig aanwezig om contact te leggen 
met de oudere kinderen. Evenals de ouders 
en de school zien wij langzaam maar zeker 

de manier waarop kinderen met elkaar 
omgaan positief veranderen. 

Kinderparticipatietrajecten (co-creatie)

De focus op participatie door kinderen lukt in een aantal buurten 
goed, in andere buurten heeft het meer aandacht nodig.  Zie PPO-
verslag in de halfjaarverantwoording van SPIN, Wijsneus en  DOCK

De Jeugdpartners Samen Noord  begeleiden 
negen kinderactieraden, of kinder-

participatietrajecten. Samen met kinderen 
en jongeren worden er mooie activiteiten 
uitgevoerd om de sfeer in verschillende 

Noordse buurten  te verbeteren. 

Kinderactieraden9



Wat hebben we bereikt binnen de meerjarenagenda?

Culturele werkplaats het Kunstparadijs van start

In maart 2022 is het 
Kunstparadijs geopend, en is 
inmiddels vol in bedrijf.

In het Kunstparadijs worden kooklessen 
gegeven, beeldende vakken als tekenen, 

schilderen en knutselen, er is een 
werkplaats voor hout- en metaalbewerking, 

en 15 naaimachines. In de tweede 
werkruimte is plek voor mediacursussen, 

fotografie en meer.

Vanaf 2023 willen we het Kunstparadijs ook voor volwassenen  en 
jongeren in gebruik nemen met eigen cursusaanbod overdag 

(senioren) en in de avonden (jongeren en volwassenen).

Fitte ouders

Fitte Ouders sporten in Tuindorp-Oostzaan 
en in Volewijck. Fit in Noord in de Evenaar en 
De Meeuw is overgenomen door Sciandri en 

heeft zo een doorstart gekregen.

Op meerdere plekken in Noord 
sporten groepjes ouders, 
ondersteund door Samen Noord 
partners

Fitte Ouders is dit jaar opgestart vanuit een eigen initiatief van een 
groep ouders, in samenwerking met een beweegcoach.

Open voor iedereen

Continue inzet voor een (nog 
meer) verwelkomende houding 
in Huis van de Wijk de Meeuw: 
geen vraag is te gek, geen wens 
te klein, geen zorg te groot.

Met de laagdrempelige en gastvrije 
houding van medewerkers en vrijwilligers 

geven we bezoekers een thuisgevoel.
'we beantwoorden elke vraag, denken mee 

met elk initiatief en luisteren naar elk 
verhaal’. 

Minder grijs meer groen. In juli zijn de werkzaamheden begonnen 
voor vergroening van de tuin van Huis van de Wijk De Meeuw 



Het is belangrijk gebleken dat er 
tijdens de activiteiten iemand 
aanwezig is die kan vertalen, 
alleen al om kleine ruzietjes te  
de-escaleren. Ook een directe 
lijn met pedagogisch 
medewerker en/of traumazorg  
is voorwaardelijk. 

Waar leren we van?

Doel Nodig voor uitvoering Leerpunt(en)

Doel Nodig voor uitvoering                  Leerpunt(en)

Doel Nodig voor uitvoering Leerpunt(en)

Doel Uitvoering Leerpunt(en)

Samen Noord wil aanbod 
neerzetten dat toegankelijk is 
voor bewoners met een licht 
verstandelijke beperking en 
ontmoeting stimuleren tussen 
mensen met een LVB.

De 'samen eten' activiteit In Huis 
van de Wijk Waterlandplein 
(spelletjesmiddag en 
avondmaal) van Prisma i.s.m. 
Civic en Philadelphia  is een 
begrip en loopt al jaren. Naast 
geschikte ruimte en budget voor 
boodschappen en een 
vergoeding kok is er aandacht 
nodig voor toeleiding van de 
bewoners.

Welzijnsprofessionals op de 
hoogte brengen van het aanbod 
van Samen Noord. Zeker als ook 
de werkgroep ‘Scholing en 
Training’ hierin een rol heeft. De 
status van deze werkgroep is 
momenteel ook een dingetje.

Actieve werkgroep 
Communicatie en Scholing en 
Training

De werkgroep Communicatie is 
al enige tijd inactief, de 
werkgroep Scholing en Training 
is zoekende naar haar vorm. Een 
duidelijk plan is nodig voor beide 
werkgroepen om hen te 
activeren.

Inzet voor Oekraïense gezinnen 
d.m.v. activiteiten voor kinderen 
(en ouders) tijdens en na 
schooltijd.

Eerder starten met opzetten en 
organiseren campagne. Door 
drukte bij contactpersonen 
Samen Noord en 
personeelswisseling bij VEBAN is 
de campagne nog niet 
voldoende voorbereid.

Activiteiten in het Vogelnest en 
op speeltuin de Speelvogel. Zie 
ook ‘In de Spotlight’.

Resterend innovatiebudget van 
eerdere bedankactie ‘Bakkie 
Noord’ inzetten voor nieuwe 
actie die beter aansluit bij de 
behoeften van de vrijwilligers. 

Gekozen is voor actie ‘Je bent 
broodnodig in Noord’ waarbij 
vrijwilligers een voucher kunnen 
inleveren bij bakkers door heel 
Noord voor brood of banket.

Vast aanbod is heel belang-
rijk voor deze doelgroep. 
Door het uitvallen van de 
activiteit in coronatijd was er 
na corona extra inzet nodig 
voor toeleiding om mensen 
weer de deur uit te krijgen. 
Dat is gelukt, en inmiddels 
helpen er ook deelnemers 
van Prisma in de keuken.

Samenwerking met VEBAN en 
tijd voor opzetten campagne 
najaar 2022.



Greep uit gezamenlijke projecten

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

SCIANDRI, SPIN en Wijsneus konden snel en goed reageren op 
de vraag van de gemeente / stadsdeel Noord om activiteiten in te 
zetten voor kinderen (en hun ouders) uit de Oekraïne. We bieden 
zowel activiteiten aan op school – de tussenvoorziening in het 
Vogelnest – en na schooltijd, op speeltuin de Speelvogel. 

In de Spotlight

Samenwerking met buurtteams

Midzomer Mokum

Het project wordt na de 
zomer verlengd.

100
Honderd Oekraïense vluchtelingen worden 
opgevangen in het Holiday Inn Express hotel. We 
stellen ruimte beschikbaar voor kook- en 
beweegactiviteiten en er wordt door vrijwilligers 
Nederlandse les gegeven.

Ook dit jaar hebben de Jeugdpartners de handen ineengeslagen voor een 
Midzomer Mokum programma. Van 16 juli tot 28 augustus zijn er in alle buurten 
laagdrempelige en gevarieerde vakantieactiviteiten. 
Midzomer Mokum 2022

Op gezamenlijk initiatief neemt Buurtteam Vogelbuurt twee dagen plaats in 
buurtwerkkamer ‘Ons Koekoeksnest’. Hiermee vergroten zij de 
toegankelijkheid voor een groep kwetsbare bewoners die moeilijk aankomen 
bij de hulpverlening.

Participatiemedewerkers van 
Samen Noord partners en linking
pins vanuit het Platform Informele 
Zorg Noord sluiten aan bij de 5 
buurtteams.
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https://midzomermokum.nl/


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

Vooruitblik juli – december 2022

Trainingen aan sleutelfiguren
Door trainingen zoals stress sensitief werken, omgaan met 
dementie en anders communiceren krijgen sleutelfiguren het 
komende halfjaar de kans om hun positie binnen de wijk te 
versterken via de projecten Beter Bereik en Ouderen met een 
migratieachtergrond en dementie.

Breeduit
Het plan voor de NPO in het Breedveld staat in de startblokken. 
Door Stadsdeel Noord is een kader ontwikkeld voor het project: 
Breeduit. Met de verschillende partners werken we dit kader 
verder uit. We hopen in september/oktober te kunnen starten. 

Samenwerking Samen Noord
In het najaar zullen we onze samenwerking evalueren met 
ondersteuning van een externe partij. Doel is na te gaan of de 
huidige vorm nog passend is binnen het veranderend sociaal 
domein en te onderzoeken of er blinde vlekken zijn.

Nieuwe Noordse bewoners en vrijwilligerswerk
Voor het gerichter werven van nieuwe Noordse bewoners wordt 
een klein onderzoek uitgevoerd naar de wensen van deze 
doelgroep om al dan niet bij te dragen aan hun buurt. De resultaten 
worden gebruikt voor het ontwerpen van een geschikte campagne. 


