
Om als alliantie katalysator te zijn in 
de zorgzame wijk waarbij niemand aan 
de kant staat gaan we uit van de leef-
wereld van de bewoners van Noord:
wat gebeurt er al in een wijk en waar
is nog behoefte aan of waar kan het 
beter. We maken hierbij gebruik van
onder andere signalen van onze vrij-
willigers en professionals, de gebieds-
makelaars van het stadsdeel en 
beschikbare data. Per gebied kijken 
we per jaar waar we onze focus leggen 
om verbeteringslagen te maken. 

Toegang, deskundigheid  
en Noordse netwerken

Wijktafels
Uniform en basis van de netwerken, 
kennisuitwisseling, casuïstiekbespre-
king en deskundigheidsbevordering
zijn de wijktafels. Deze worden maan-
delijks in ieder gebied georganiseerd. 
Iedere wijktafel heeft, naast de project-
leider, een professional als duo -voor-
zitter en deze komen uit verschillende 
disciplines. In 2019 wordt extra ingezet 
op lokaal eigenaarschap van de wijk-
tafels. Om persoonlijke ervaringen van 
locaties en wat er werkelijk gebeurd te 
stimuleren worden de wijktafels elke 
keer op een andere locatie georgani-
seerd (de zogenaamde ‘wijktafelsafari’).
In de wijktafels worden thema’s bespro-
ken. Dit kunnen uniforme thema’s zijn, 
maar ook gebied-specifieke onder-
werpen. In 2018 zijn de wijktafels, qua 
expertise en organisaties, ‘breder’ 
geworden; nieuwe formele (o.a. HBH, 
MOBW) en informele partijen doen 
mee. Er is vooral aandacht voor de inzet 
ervaringsdeskundigheid (Team Ed, HVO
Querido –Howie) binnen de wijktafels. 
In Noord West zijn bij bijvoorbeeld ook 
bewoners en ervaringsdeskundigen
aangesloten. Naast Samen Doen 
neemt nu ook bijvoorbeeld het OKT 
deel aan de wijktafels en netwerkbij-
eenkomsten. Wijktafels creëren op die 
manier verbindingen binnen het brede 
sociale domein. In 2018 zijn een aantal 
succesvolle verbindingen tot stand 
gebracht. Voorbeeld hiervan is de 
verbinding tussen het maatjesproject 
van het Rode Kruis en Burennetwerk 
in Noord. Het Rode Kruis en Buren-
netwerk koppelde de ouderen aan een 

maatje. Ook is door de projectleider 
verbinding tot stand gebracht tussen
het participatiewerk in Huis van de 
Wijk de Meeuw en de Regionale 
Instelling Beschermd Wonen/
Maatschappelijke Opvang (RIBW/MO) 
van de Volksbond/Streetcornerwork 
in Noord.

Netwerkbijeenkomsten
Ieder jaar organiseert de alliantie 
twee brede Noordse netwerkbijeen-
komsten in samenwerking met het 
stadsdeel en netwerkpartners. In 
het voorjaar vond met groot succes 
‘Buurten’ plaats in de Tolhuistuin. 
In oktober werd ‘Het Schouwspel’ 
georganiseerd het side event van de 
jaarlijks, door het stadsdeel georgani-
seerde, bewonersmarkt ‘Noord vindt 
Noord’ in de Kromhouthal. Thema van 
‘Het Schouwspel’ was het stimuleren 
van actieve participatie in de wijk 
binnen het brede kader van zorg en 
welzijn. Door aansluiting bij ‘Noord 
vindt Noord’ konden professionals 
(actieve) burgers en vrijwilligers geza-
menlijk (in workshops thematisch) 
aan de slag. Op deze manier werd 
al lerend de verbinding tussen de 
formele en informele netwerken. De 
brede netwerken worden voorbereid 
door een werkgroep met wisselende 
samenstelling. In 2018 bestaat de 
werkgroep o.a. uit professionals van 
HVO Querido, Doras, Team Ed en de 
Regenboog.

Samenwerking AKAD
Met AKAD LVB Noord is de samen-
werking verstevigd met onder andere 
een gecombineerd overleg wijktafel 
– AKAD LVB. AKAD LVB Noord is de 
‘ruif’ voor procesbegeleiding/ 
casuïstiek bespreking bij de wijktafels. 
De Alliantie Wijkzorg Noord heeft in 
de Akad training van 7 procesbege-
leiders betaald. Deelname van o.a. 
Amsta, Leger des Heils, Philadelphia 
en Civic. Samen met AKAD LVB is het 
Teambudget Noord Oost geïnitieerd.

Jekuntmeerfietstour
In oktober 2018 is opnieuw, met suc-
ces, in samenwerking met de Omslag 

De vierde  zuil komt in de OBA de 
Banne, waar het Huis van de Wijk de 
Banne en de OBA samen Koppl op-
pakken. De coördinatoren Huis van de 
Wijk en de participatiemedewerkers 
vullen de zuil met de juiste informa-
tie zodat de (minder zelfredzame) 
Noorderling met of zonder hulp van 
een vrijwilliger/hulpverlener de juiste 
zorg en ondersteuning kan vinden. 
Koppl Mobiel voor wijkverpleging en 
buurtwerkers volgt.

Samenwerking BSiN en ELAA
Samenwerking met (de projectleiders 
van) Beter Samen in Noord (BSiN) 
en de Eerste Lijn Amsterdam Almere 
(ELAA). Inzet is het concreet versterken
van de binding met Wijkzorg met 
professionals van het BovenIJ Zieken-
huis en de eerste lijn professionals, 
waaronder de huisartsen. In september
2018 is de eerste pilot gestart: mantel- 
zorgcoaches van Doras zijn een vast 
dagdeel per week aanwezig in het 
BovenIJ ziekenhuis om signalen van 
mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben na de intake meteen op 
te pakken. De pilot is nu voor mensen,
veelal ouderen, die een knie- of 
heupoperatie operatie ondergaan 
maar wordt uitgebreid naar mensen
met COPD. Het ontwikkelen van 
preventieve wijkgerichte zorgpaden in 
samenwerking met het BovenIJ is een 
manier om ondersteuning te bieden 
bij de zorg voor de bewoner in Noord. 
Verder ondersteunen zowel BSiN 
als de Alliantie Wijkzorg de samen-
werking met de GGD in het kader 
van het project ‘Laat je niet vallen’ 
(Valpreventie). Dat laat o.a. verbinding 
zien tussen de eerstelijn professionals-
fysiotherapeuten en de wijkzorg-
professionals tijdens de basiscursus
Valpreventie voor professionals. 
Daarnaast hebben ruim 30 Noordse 
vrijwilligers de workshop Valpreventie 
gevolgd in 2018. 

Rondetafelgesprekken  
Wijkzorg
In samenwerking met de andere 
Allianties hebben rondetafelgesprek-
ken met teamleiders Wijkzorg plaats-
gevonden. Doel hiervan was om op 
een open en constructieve manier uit 
te wisselen hoe wijkzorg geland is 
binnen de organisatie en welke rol en 
mogelijkheden je hebt als teamleider 
om je mensen in positie te brengen 
om op deze manier te kunnen werken.

Er zijn zeven rondetafelgesprekken 
gevoerd met in totaal 71 deelnemers. 
De deelnemers waren niet alleen 
teamleiders maar ook zorgcoördina-
toren, coördinerende intakers en 
planners, coördinerende wijkverpleeg-
kundigen, (adjunct) directeuren en 
regiomanagers. 
De deelnemers waren afkomstig van 
45 verschillende organisaties in zorg 
en welzijn inclusief jeugd, Hulp bij 
huishouden, georganiseerd informeel 
en doven/slechthorende zorg.
Uit de gesprekken zijn onderwerpen 
te distilleren die aandacht behoeven 
zoals de toegang, de signalerings-
functie bij HbH, de invulling van het 
klanthouderschap, de organisatie-
overstijgende casuïstiek en de onder-
steuning van de teamleiders.
Dit zijn algemene aandachtpunten die 
projectleiders binnen de wijkzorg 
allianties en in de gesprekken met de 
gemeente agenderen. Belangrijker 
is het dat elke organisatie – binnen 
zijn eigen organisatorische context – 
unieke  aandachtsgebieden heeft die 
van belang zijn om wijkzorg op een 
goede manier invulling te geven. 

Samenwerking Allianties
Tijdens het stedelijk congres: ‘Thuis 
in de Stad’ in juni 2018 hebben de 
Allianties zich gepresenteerd met een 
stedelijk overzicht van de contact-
gegevens van de projectleider en de 
wijktafels per stadsdeel. Het heldere 
overzicht werd zeer op prijs gesteld. 
Tevens is samen met de andere 
Allianties AdviesWijkzorg stedelijk 
ontwikkeld en inmiddels geïmplemen-
teerd. AdviesWijkzorg is te vinden op 
de website wijkzorg-amsterdam.nl. 
AdviesWijkzorg in Noord is verbonden 
met het digitale platform Triage & 
Casemanagement van Beter Samen 
in Noord. De projectleider van de 
Alliantie Wijkzorg Noord, die tevens 
projectleider Triage & Casemanage-
ment van BSiN is, leverde input die 
ingezet werd voor het ontwikkelen van 
stedelijke triage/advies Wijkzorg.
De website wijkzorg-amsterdam.nl zal 
naar verwachting in november 2018 
live gaan.

Wijkzorg zijn wij allemaal! Iedere 
buurman, buurvrouw, vrijwilliger, 
mantelzorger, ‘Oude-‘ en ‘Nieuwe 
Noorderling’ en professional. Samen 
vormen wij de wijk. 

Dit is ons vertrekpunt

Wij hebben oog voor de zorg voor 
elkaar waardoor Amsterdam Noord 
niet alleen de hipste, maar ook de 
zorgzaamste wijk van Nederland is. 
Waar bewoners elkaar zien en, als 
dat nodig is, makkelijk de weg naar 
goede ondersteuning vinden. Op 
deze manier zorgen we samen voor 
maximale kwaliteit van leven voor 
iedereen.  

Hier willen we naar toe

Dit hebben we gedaan 
in 2018

de Jekuntmeerfietstour georganiseerd.
Ruim 80 enthousiaste professionals 
deden mee. De kwaliteit (inhoud en 
organisatie) van de fietstour werd 
wederom door de deelnemende 
organisaties en deelnemers positief 
gewaardeerd (2017: 8+). Kenmerkend 
voor de tours is enorme diversiteit aan 
professionals: thuiszorgmedewerker 
fysiotherapeut, ambulant begeleider 
GGZ, participatiemedewerker, case-
manager dementie etc. Netwerken en 
beter weten welke voorzieningen er in 
Noord zijn om zo o.a. clienten beter te 
kunnen doorverwijzen is het doel van 
de tours. Standaard in de publiciteit is 
dat via BSiN de professionals van het 
BovenIJ ziekenhuis en huisartsen via 
de ELAA een uitnodiging krijgen en 
zo verschillende netwerken met hun 
eigen expertise worden verleid om 
deel te nemen. Op uitnodiging van de 
ELAA is de projectleider meegefietst 
met een fietstour van de huisartsen 
in gebied Noord Oost. Dit met als doel 
Wijkzorg en Beter Samen in Noord/
Triage en Casemanagement onder de 
aandacht te brengen.

Samen Noord
Met Samen Noord (de negen partijen 
van de basisvoorzieningen in Noord), 
zijn we op vele manieren verbonden. 
Ook zij zijn deel van het Wijkzorg net-
werk, en in die rol komen we elkaar 
op allerlei plekken tegen. In het kader 
van onze opdracht zoeken we actief 
de verbinding bij de werkgroepen 
‘Scholing en training’ en ‘Noordse 
netwerken’ en kijken we hoe we 
gezamenlijk het beste onze opdrachten 
kunnen vervullen.
In het kader van laagdrempelige toe-
gang naar zorg en welzijn in de wijk 
hebben Samen Noord en de Wijkzorg 
Alliantie Noord de uitrol van Koppl (zie 
www.Koppl.nl) samen opgepakt. De 
zuil van Koppl zorgt voor directe ver-
binding (binnen vijf werkdagen) aan 
een organisatie in de buurt en maakt 
het vinden van hulp en ondersteuning 
makkelijker.
Drie zuilen komen in het najaar in 
de Huizen van de Wijk de Evenaar, 
Waterlandplein en de Meeuw. 

Laagdrempelige 
toegang tot Zorg 
en welzijn

Stimuleren van 
actieve participatie
in de wijk

De website zal 
naar verwachting 
in november live 
gaan
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bij elkaar brengen van verschillende 
netwerken zorg/welzijn/informeel/
gebiedsgericht werken. Expertise 
wordt gedeeld, en gezamenlijk, in een 
lerende omgeving, worden oplossingen 
besproken en casussen aangedragen 
uit de buurt.
 

Noord Oost
Zeventig bezoekers/ouderen met 
rollator kwamen af op de rollatorcheck 
in de Kimme in het kader van project 
Valpreventie. Niet alleen werd de rol-
lator gecheckt en was er gezelligheid 
maar werden er ook tips gegeven hoe 
vallen kan worden voorkomen.
In Noord Oost is in september 2018, 
vanuit de Alliantie Wijkzorg, een inte-
graal team Teambudget Noord Oost 
geïnitieerd. Het teambudget is bedoeld 
om hulpverleners de kans te geven om 
snel en met minimale verantwoording, 
kleine problemen ‘klein’ te houden. In 
het teambudget Noord Oost zit 
o.a. vertegenwoordiging van: WPI – 
inkomen en klantmanager, ambulante 
begeleiding, maatschappelijk werk, 
jongerenwerk, OKT, Samen Doen en 
een participatiemedewerker/Welzijn 
op Recept. 
Het team wil grenzeloos zijn. Dat wil 
zeggen dat, in afstemming met de 
teams Oud Noord en Samen Doen, ook 
casussen uit andere gebieden kunnen 
worden opgepakt.
Op de eerste kennismakingsbijeen-
komst bleek al de waarde van het 
integrale team: een fictieve ingebrach-
te casus bracht al een oplossing in de 
wijk die niemand wist: de Kluzz fabriek 
van Dock jongerenwerk verkoopt 
opgeknapte fietsen voor tien euro.
De eerste casus is inmiddels inge-
bracht en na discussie volgde akkoord 
om de kosten van de morning after pil 
te betalen van een tienermeid van 15. 
Het meisje wilde niet dat haar ouders 
wisten dat zij de morning after pil 
wilde gebruiken. Huisartsen hebben 
geheimhoudingsplicht maar zorg-
verzekeraars niet zo bleek uit de app-
wisseling.
Deelnemers aan het teambudget 
Noord Oost zullen net als de andere 
teams de training Omgekeerde toets 
volgen (https://www.stimulansz.nl/
training/omgekeerde-toets/).

De gebieden

Noord West
In Noord West wonen meer dan 6.000 
mensen ouder dan 65 jaar. Na sluiting 
van een aanbod van dagbesteding op 
indicatie in Tuindorp Oostzaan kregen 
wij het signaal dat er weinig voor 
65+-ers te doen is en dat er veel een-
zaamheid is. De alliantie heeft daarom 
dit jaar de focus gelegd op kwetsbare 
ouderen in Tuindorp Oostzaan. We zijn 
partner bij het Valpreventie-programma
van de GGD (voor heel Noord), en 
werken gezamenlijk aan het opzetten 
van een laagdrempelige, toeganke-
lijke open inloop voor ouderen in het 
Twiskehuis. 
Om de verbinding formeel /informeel 
te versterken is er in Huis van de Wijk 
De Evenaar in samenwerking met de 
Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA),
de Vrijwilligers Academie (VA) en loka-
le netwerkpartners een lunchbijeen-
komst georganiseerd. Belangrijkste 
doelen: ontmoeting, uitwisseling en 
expertise delen tussen het formele en 
informele netwerk. Vijftig mensen uit 
Noord West hebben aan deze ont-
moeting deelgenomen. Zij waren zeer 
enthousiast waarna besloten is deze 
ontmoeting ook in de andere wijken in 
Noord te gaan organiseren. 

Oud Noord
In Oud Noord heeft de madi een goede 
samenwerking met diverse huisartsen. 
In deze wijk zien we veel programma’s 
op het gebied van gezonde leefstijl, 
bewegen en Welzijn op Recept bloeien. 
In februari is de wijktafel aangesloten 
bij de ‘Meet en Greet’ van de huisartsen
uit de Volewijck met als doel de verbin-
ding en kennis van het gehele netwerk 
te versterken en, in afstemming, nog 
meer buurtgerichte initiatieven te 
ontwikkelen.
In april en september is het profes-
sionalsoverleg gecombineerd met de 
wijktafel met hetzelfde doel. Ruim 
60 bezoekers waren er in september 
bij ‘Samenwerken in de Volewijck’. 
Georganiseerd door Stadsdeel Noord, 
Hogeschool van Amsterdam, Alliantie 
Wijkzorg Noord, Vrijwilligerscentrale 
Amsterdam en bewoners. Bewoners 
van de Volewijck leverden de casus-
sen aan die gebruikt werden voor de 
casuistiekbespreking. Deze bijeen-
komsten laten de waarde zien van het 

De geformuleerde uitgangspunten 
voor onze activiteiten van 2018 zetten 
we door in 2019. De thema’s binnen de 
gebieden van 2018 krijgen een vervolg 
in 2019.

Toegang, deskundigheid 
en Noordse netwerken

De drie wijktafels als basis van het 
wijkzorgnetwerk met aandacht voor 
kennisuitwisseling en casuïstiek-
bespreking, zetten we voort in 2019. 
Continue aandacht is er zowel voor het 
aansluiten van nieuwe professionals/
partijen, als voor het behouden van 
aansluiting van professionals/partijen 
die al langer bij wijkzorg betrokken 
zijn. Deskundigheidsbevordering 
wordt door middel van thema’s ver-
bonden met de wijktafels.
Net als in 2018 kijken we in 2019 naar 
hoe de wijktafels lokaal aansluiting 
vinden bij initiatieven en ontwikkelin-
gen van bijvoorbeeld de huisartsen, 
AKAD LVB Noord, Samen Noord 
en het gebiedsgericht werken van 
stadsdeel Noord. In samenwerking 
en afstemming met stadsdeel Noord 
en netwerkpartners, worden er twee 
brede Noordse netwerkbijeenkomsten
georganiseerd. Op deze manier 
zoeken we al lerend gezamenlijk de 
verbinding tussen de formele en 
informele netwerken.
De Jekuntmeerfietstour vindt ook in 
2019 plaats in samenwerking met de 
Omslag. Inzet is goede afstemming 
van de fietstours, zoals die ook door 
huisartsen en WPI worden georgani-
seerd. Het verbinden van verschillen-
de netwerken is daarbij uitgangspunt.
Noord breed ligt de focus op:

Koppl
De uitrol van Koppl als laagdrempelige 
voorziening naar zorg en welzijn in de
wijk. Samen met de partijen van Samen
Noord, de OBA in de Banne en de infor-
mele partijen in stadsdeel Noord, 
vullen we de zuilen met juiste infor-
matie zodat de (minder zelfredzame) 
Noorderling met of zonder hulp van 
een vrijwilliger/professional de juiste 
zorg en ondersteuning kan vinden.

Dementie
Aansluiten bij de ontwikkelingen in 
Noord als het gaat om het thema 
Dementie.
Noord breed ontwikkelt bijvoorbeeld 
vanuit Doras het project Alzheimer 
Theehuis voor migranten, en vanuit 
het Schouw organiseert Amstelring 
trainingen ‘samen dementie 
vriendelijk’volgens de methode van 
samendementievriendelijk.nl. 
De vraag naar het thema kwam ook 
uit de enquête die onder professio-
nals gehouden is in mei 2018. Denk 
bijvoorbeeld aan het organiseren van 
trainingen ‘samendementievriendelijk’ 
in de verschillende wijken en thema-
bijeenkomsten met onder andere het 
delen van expertise van de case-
managers.

Rondetafelgesprekken  
Wijkzorg Noord 
In samenwerking met de andere 
Allianties zijn in 2018 rondetafel-
gesprekken met teamleiders Wijkzorg 
georganiseerd. Doel hiervan was 
om op een constructieve manier 
ervaringen te delen. Vragen die hierbij 
centraal stonden: ‘Hoe is de wijkzorg 
geland binnen de organisatie’? en 
‘Welke rol en mogelijkheden heb je 
als teamleider om je mensen in 
positie te brengen om op deze manier 
te kunnen werken?’. 
Aandachtspunten vanuit de gesprek-
ken zijn onder andere: de toegang, 
de signaleringsfunctie bij HbH, de 
invulling van het klanthouderschap, 
de organisatie-overstijgende casuïs-
tiek en de ondersteuning van de 
teamleiders. In 2019 organiseren 
we twee rondetafelgesprekken voor 
teamleiders. 
Extra aandacht gaat uit naar de 
verbinding met intramuraal in Noord. 
Ook de teamleiders intramuraal 
worden uitgenodigd voor de ronde-
tafelgesprekken.

Platform infomeel Noord
Er is behoefte aan een Noords 
informeel platform. 
Dit kwam uit de gesprekken met 
Hoop voor Noord (Multiculturele kerk), 
Noord voor elkaar (Doras), Wijkleer-
bedrijf (RocvA) en Burennetwerk. 
De projectleider Wijkzorg van de 
alliantie Noord speelt hier een onder-
steunende en faciliterende rol.

Kijkje in de keuken
Uit de enquête (mei 2018) onder 
professionals in Noord bleek dat pro-
fessionals graag kennis willen maken 
met elkaars organisaties. Bij de 
wijktafels en de jekuntmeerfietstours 
gebeurt dit inmiddels door wisselende 
locaties te bezoeken. Organisaties in 
Noord worden ook in 2019 actief 
benaderd om hun deuren te openen 
en/of hun expertise te delen.

GGZ in de wijk
Steeds meer Amsterdammers die 
afhankelijk zijn van beschermde woon-
vormen vanwege hun psychiatrische 
kwetsbaarheid kunnen gebruik maken 
van voorzieningen in het wijkzorgnet-
werk. In Noord zijn al enkele pilots 
gestart om burgers met een GGZ  
achtergrond beter te laten landen in de 
wijk omdat dit een punt van aandacht 
blijkt. De Alliantie Wijkzorg gaat om 
tafel met de belangrijkste stakehol-
ders zoals TEAM ED, Doras, Leger des 
Heils, ELAA, Regenboog, HVO Querido, 
Arkin e.a. om te achterhalen wat er al 
is en waar belangrijke knelpunten en 
kansen liggen. Op die manier kunnen 
activiteiten gestimuleerd  worden die 
nodig zijn om GGZ in de wijk nog beter 
en deskundiger aan te laten sluiten op 
het wijkzorgnetwerk.

De gebieden 

In Noord West ligt in 2019 de focus 
op het stimuleren van de inloop voor 
ouderen in het Twiskehuis. Dit omdat 
blijkt dat een voorliggende voorziening,
zoals de inloop in het Twiskehuis, 
minder wordt gebruikt dan een 
geïndiceerde voorziening. Samen met 
betrokken partijen (o.a. ouderenwerk, 
casemanagers dementie, wijkverpleeg-
kundigen, participatiemedewerker) 
worden de mogelijkheden en kansen 
in kaart gebracht.

Na twee gezamenlijke bijeenkomsten 
in 2018, ligt er in Oud Noord inmiddels 
een stevige basis in de samenwerking 
met het gebiedsgericht werken van 
stadsdeel Noord, de Vrijwilligers-
centrale Amsterdam en de Hogeschool 
van Amsterdam. In 2019 vindt verdie-
ping en verbreding plaats gericht op 
lokale samenwerking in de wijk. 

In Oud Noord wordt een variant van 
‘Warm Welkom’ ontwikkeld. Het idee 

is om nieuwkomers (nieuwe huis-
eigenaren, hoogopgeleid met idealen) 
die de komende jaren massaal naar 
Noord komen, een programma aan te 
bieden, waarin ze kennismaken met 
de sociale kant van Noord en wat zij 
hierin kunnen betekenen.

In Noord Oost organiseren we in 
2019, vanuit de werkgroep Toeganke-
lijkheid, een training voor vrijwillige 
gastvrouwen/heren die werkzaam 
zijn in de verschillende huizen van de 
wijk/buurt, buurtkamers en andere 
voorzieningen. Doel is het vergroten 
van het bewustzijn dat gastvrijheid 
meerwaarde biedt voor bezoekers. 
In Noord Oost is verder de wens om, 
vanuit de aansluiting bij Age Friendly 
City, het project Valpreventie uit te 
breiden met aandacht voor levens-
loopbestendige routes. Na het met 
succes openen van de dementie-
vriendelijke boodschappenroute bleek 
dat de stoepen waar de route over 
loopt slecht begaanbaar zijn. Dit wordt 
samen met stadsdeel Noord  opgepakt. 

Dit gaan we doen 
in 2019

We zien veel
programma’s op 
het gebied van
gezonde leefstijl
bloeien

Op een
constructieve
manier
ervaringen delen

Nieuwkomers
maken kennis
met de sociale
kant van Noord

Het teambudget
is bedoeld om
snel en met kleine
problemen ‘klein’
te houden

Een
laagdrempelige
voorziening naar
zorg en welzijn in
de wijk


