
Wijktafel Oud Noord 14 februari ’19      Hoop voor Noord-Rode 

Kruisstraat 

Aanwezig: Conny Blokker (Doras), Pim van Veen (WPI), Margreet Roelofse (Leger des Heils), 

Mirjam Groot (Cordaan), Jeanette de Waard (Hoop voor Noord), Marieke van der Schoor 

(Leger des Heils), laura Vrijsen (Leger des Heils), Roksanna Ishak (Meldpunt Zorg en 

Overlast), Loes Leurs (Meldpunt Zorg en Overlast), Maarten Prins (HVO Querido), Michael 

Melet (HVO Querido), Marieke Ruijs (Markant), Marthe de Gelder (Doras), Anke van Ruler 

(Doras), Jan Achterbergh (Doras), Shukri Ibrahim ( Leefkringhuis), Sabrina Mook 

(Leefkringhuis), Jeanine Drewes (Doras), Liesbeth Mulch (Thuiszorg in Holland), Barbara van 

der Weiden (Doras), Machtelt Koopman (Gebiedsmakelaar Volewijck), Els Bijl (Friendship 

Sports Centre), Ellina van der Boon (Regenboog), Jennie Boer (projectleider Wijkzorg) 

Mededelingen: 

 Pim: Er kan nog aangemeld worden voor het Amsterdams Experiment met de 

Bijstand tot 1 maart 2019! Aanvullende premie  voor mensen die werken  en een 

bijstandsuitkering hebben. Er is wel een maximum van 200,- per maand. Voor meer 

informatie>  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/uitkeringen/amsterdamse/ 

 Mirjam: Clubhuis Noord richt zich op volwassenen met een psychiatrische 

achtergrond of psychosociale problematiek. Crabschuytstraat 132. Voor meer info> 

https://www.cordaan.nl/locatie/clubhuis-noord/ 

 Koppl zuil in de Meeuw!  www.koppl.nl 

 Machtelt: Dinsdag 16 april vanaf 17.00 tot 19.30 uur: Programma van 

professionalsoverleg, Hogelschool van Amsterdam, Vrijwilligerscentrale en wijktafel! 

Save the date! 

 Tour door Noord: 25 februari start 12.30 uur ASV de Dijk. Georganiseerd door de 

Regenboog. 

 Advies Wijkzorg: Casus vanuit Wijkzorg kan voor advies aangemeld worden bij Beter 

Samen in Noord. www.betersameninnoord.nl 

 Vast contactpersoon WPI – klantmanager Pim van Veen P.van.Veen@amsterdam.nl 

 Website https://wijkzorg-amsterdam.nl/noord/  live! 
             Nieuws voor de website kun je mailen naar j.boer@wijkzorg-amsterdam.nl 
 

 

1. Schulddienstverlening – Jan Achterbergh 
 
Vast contactpersoon gebied Oud Noord voor vragen over Schuldhulpverlening: 
j.achterbergh@doras.nl 
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Kenmerken van Schuldhulpverlening (SHV): 
- Integrale aanpak: niet allen aanpak van schulden, ook kijken naar andere 

levensgebieden. 
- Huisbezoeken 
- Het duurt gemiddeld 5 jaar!  voor mensen aankloppen bij SHV. Ambitie is mensen 

eerder te bereiken, zodat mensen eerder geholpen kunnen worden. 
- SHV gaat ook de wijk in. Bijv. spreekuur op basisscholen maar is ook aanwezig bij de 

rechtbank om contact te leggen als er sprake is van schulden 
- Inloop spreekuren Hagedoornplein 1 c >  https://doras.nl/financieel-spreekuur/ 
- Voor jongeren met schulden.  >   https://doras.nl/jongeren-en-geld/ 
- Voor cursussen Financieel Café en/of Grip op Geld  >  

https://doras.nl/geld-en-administratie/ 
- Professionals die meer kennis willen hebben over schulden kunnen de eendaagse 

training Wegwijs in Schuldhulp – Signaleren en verwijzen volgen 
https://wegwijsinschuldhulp.nl/     Een aanrader! 

- Voor informatie over en het verschil tussen een woonadres en een brief adres > 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-
een-briefadres-krijgen-als-ik-geen-vast-woonadres-heb 
 

 
2. Budget coach bij Doras door Conny Blokker 

 Budget coach is een nieuw project bij Doras waarbij het gaat om het vroeg signaleren 
van eventuele financiële problemen. Ze willen vroegtijdig met mensen in laagdrempelig 
gesprek kunnen gaan bij bijvoorbeeld verandering in inkomsten door scheidingen of het 
overlijden van een partner. 

 Het initiatief is niet leeftijdsgebonden en er kan eventueel ook worden doorverwezen.  

 Er wordt een inkomenscheck gedaan en gekeken naar alle voorzieningen. Afhankelijk 
van wat de cliënt zelf kan, kan de budget coach ook praktische zaken op zich nemen.  

 Indien er interesse is, of vragen zijn kan Conny worden benaderd op: c.blokker@doras.nl  
06 – 10027037 
 

3. Casuïstiek 

 De groep is in tweeën gesplitst en in beide groepen is casuïstiek behandeld aan de hand 
van de Anders Kijken Anders Doen (AKAD) methode. 
Ellina en Anke  
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