
 

Speeddaten tijdens Wijktafel Dapperbuurt 

Het is kwart voor drie maandagmiddag. Joke Soolsma, kernteamlid van de Wijktafel 
Dapperbuurt, staat in de keuken van de Muiderkerk in de Linnaeusstraat. De koffie- en 
theekannen worden gevuld. Binnen tien minuten krioelt het er van een twintigtal 
zorgprofessionals en formele (informele) wijkpartners. Zij ruilen hun natgeregende jassen 
en tassen in voor een warme plek aan de Wijktafel. De laatste hand wordt gelegd aan 
zelfgemaakte delicatessen van havermout, dadels en amandel. Het is tijd voor Wijktafel 
Dapperbuurt. Het thema is dit keer “Gezonde Leefstijl”. Joke over het succes van deze 
wijktafel;  ”Je leunt hier op je netwerk, mensen leren elkaar persoonlijk kennen. Daardoor 
is het gemakkelijker om contact met elkaar op te nemen en elkaars deskundigheid te 
gebruiken”, aldus de medewerker participatie en coördinator computervaardigheden Post 
Oost.  

Na een voorstelrondje volgt een aantal mededelingen. De opkomst is fors. Diverse 
zorgprofessionals en vrijwilligers van uiteenlopende partijen als HVO Querido, Stichting MEE, 
Spirit, Visio, GGZ en Roads, luisteren aandachtig naar de mededelingen van voorzitter Joke.  
“In de Dapper buurt gaat binnenkort een pilot van start waarin bewoners met verward 
gedrag centraal staan. Hoe gaan we om met bewoners die overlast geven? Hoe gaan we 
bewoners goed informeren waar ze advies kunnen inwinnen en niet wachten tot het te laat 
is”, vertelt de nieuwe projectleider van de pilot. Naast me zit Gerry Stegeman, ambulant 
woonbegeleider bij Visio. Een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Zij ziet 
de wijktafel als een verbreding van haar kennis; ” Een groot deel van mijn cliëntendoelgroep 
zitten in Amsterdam Oost. Er is vaak veel meer aan de hand dan alleen de visuele beperking. 
Ik vind het dan van groot belang om te weten waar ik aanvullende informatie kan halen. Het 
is bijvoorbeeld belangrijk dat er iemand aanwezig is van de thuiszorg of de huishoudelijke 
hulp. Je leert mensen kennen, het neemt een grote drempel weg en je hebt zo korte lijnen en 
warme handen” omschrijft Gerry. 

Er klinkt een soort wekker in de ruimte. Het verzoek luidt om de tafels in een lange rij 
aaneen te schuiven. Iedereen neemt plaats tegenover elkaar. Het is tijd voor speeddaten 
met als thema Gezonde Leefstijl. Er liggen kaartjes op tafel met vragen als: ”Wat zou jij zelf 
kunnen veranderen om een nog gezondere leefstijl te krijgen?” Er wordt flink op los gedate 
in de ruimte. Deelnemers krijgen vier minuten de tijd om kennis te maken met elkaar en van 
gedachten te wisselen over het onderwerp. Maar vooral ook; hoe maak je verschillende 
doelgroepen bewust van een gezondere leefstijl? Eke vier minuten schuit iedereen een stoel 
door en zie je een nieuw gezicht. De deelnemers zijn enthousiast en lezen elkaar de kaartjes 
voor. Er vindt een mooie overdracht plaats van kennis en persoonlijke ideeën over het 
onderwerp.  

Tijd voor de vertellers van de wijktafel. Allereerst Annet, beweegcoach bij MEE. Zij vertelt 
over het belang van verwijzen door andere organisaties. Ook stipt zij een aantal initiatieven 
aan om ouderen aan te zetten om meer te bewegen: ”Tijdens een intakegesprek 



onderzoeken we de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Ook kijken we naar de financiële 
mogelijkheden. Na de intake koppelen we een beweeg assistent aan de cliënt. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat een beweegmaatje de cliënt thuis ophaalt.” In een kleine tien 
minuten informeert de beweegcoach de aanwezigen over van het aanbod van haar 
organisatie. Er wordt driftig geschreven en flyers gaan de tafel rond. Aan hen nu de mooie 
taak om hun clientengroep te verwijzen. Er gaat een schaal de tafel rond. Daarop 
oogstrelende kleine kunstwerkjes verstopt in witte cup cake papiertjes. We worden 
getrakteerd op een gezonde wrap spinaziepannenkoek met een vulling van kruidenkaas. 
Vervolgens het woord aan Joanna Kruzyck . Zij is community health promotor van 
Buurtaanpak ’Zo blijven wij gezond in Oost’.  Ze Informeert de aanwezigen over de door de 
GGD gemeten statistieken van kinderen met overgewicht in de Dapperbuurt. Harde cijfers 
en wat ertegen te doen. Een van de activiteiten die de buurtaanpak onlangs organiseerde, 
was de workshop ’Wat doet bewegen met je brein’ door Erik Scherder, hoogleraar 
neuropsychologie.  

Najat Oulad vertelt als laatste spreker gepassioneerd over het maken van gezonde hapjes. 
Wijktafel Dapperbuurt wordt afgesloten met nuttigen van een gezond hapje en drankje 
waarin expertise en visitekaartjes worden uitgewisseld. Het netwerken is een groot 
onderdeel van de terugkerende wijktafels. Je wilt uiteindelijk als zorgprofessional weten wat 
er speelt in de wijk en waar wat te halen valt. Kortom; een geslaagde bijeenkomst! 
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