
Notulen wijktafel Noord West donderdag 28 februari van 13:30-15:00, 2019 
Locatie: NDSM, Mt.Lincolnweg 11 in Amsterdam 
Voorzitter: Jolanda Schulze (SAG Banne Buiksloot),  
Notulist: Eliza Rikkelman (Notulist Amsterdam) 
Aanwezig: Jolanda Schulze (SAG Banne Buiksloot), Rasha Fares (sensazorg), Lesley 
Wehl (evean), Kimberly Slijngard (Evean), Thea Bleijendaal (doras), Claudia Klomp 
(samen doen), Sven Maureau (gemeente Amsterdam), Anass Mahou (gemeente 
stadsdeel noord), Louise Wever (MEE), Annelies van Dorp (Leger des Heils), Marieke 
Ruys (Markant), Rina Vis Stoeltjes (Cordaan), Paul Thijssen (Cordaan), Annet de Reus 
(Evean), Wina Siessema (roads), Conny Blokker (st. Dock), Rik Moonen (Stadstrainers), 
Florian Gase (st. Dock), Delal Ayasdir (Sensazorg) 
 
1.       Mededelingen 
 

- Advies Wijkzorg: Casus vanuit Wijkzorg kan voor advies aangemeld worden bij Beter 
Samen in Noord. www.betersameninnoord.nl  

- Vast contactpersoon WPI – klantmanager Noord West Jacqueline Otten 
Jacqueline.Otten@amsterdam.nl  

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

- Voor de adviesvraag aanmelden: Triage en casemanagement  
- Er is een nieuwe app: 100% Noord 

 
 
2.  Presentatie ‘Thuis’: Wout 
 
Het Leger des Heils heeft een zelfsturende ruimte voor deelnemers. De ruimte kan gebruikt 
worden voor verschillende organisaties, maar ook voor verschillende mensen door heel 
Amsterdam. Je mag zelf weten voor wat je de ruimte wil gebruiken. Als je de ruimte gebruikt, 
moet je jouw activiteit zelf organiseren. De werknemers kunnen je wel helpen met bepaalde 
voorzieningen er is namelijk een klein budget. 
 
 

- De ruimtes zijn dinsdag en donderdag geopend van 10:00/ 17:00 uur. 
- Je kan jezelf aanmelden via een organisatie of op eigen initiatief.         
- Registratie is niet nodig. 
- Op Facebook (THUIS - Cliëntgestuurde ruimte GWCA) staat welke activiteit 

er die dag is en op de Leger des Heils kalender.  
 
 3. Presentatie ‘Mijn Amsterdam’: Rik 
 
Bij mijn Amsterdam werkt iedereen aan een persoonlijk verhaal. Dit wordt gedaan aan de 
hand van fotografie. Iedereen krijgt een polaroid camera waarmee je tien foto’s maakt van je 
dagelijks leven. De foto’s helpen bij je eigen verhaal en het gaat vooral om het nu. Bij Mijn 
Amsterdam, wordt er gewerkt aan je zelfvertrouwen. Uiteindelijk wordt er een presentatie 
gegeven over je eigen verhaal (alleen als je dit prettig vindt).  
 



- De groep bestaat uit maximaal 8-12 personen 
- Dagbesteding is ook mogelijk. 
- Je kunt je aanmelden via dit emailadres: info@stadstrainers.nl  
- Als je een bijeenkomst mist is het ook geen probleem, in totaal zijn er zes 

bijeenkomsten.  
 
 
4. Pilot krachtige basiszorg 

 
In noord in de (achterstandswijken) banne en buiksloot, willen ze de zorg verbeteren voor de 
cliënten.  

- Banne: Willen ze meer tijd voor de patiënt creëren, de samenwerking met 
verschillende partners willen ze ook verbeteren. Ipv 10 minuten voor een 
doktersafspraak, willen ze 15 minuten doen. Ook wordt er een spoedarts 
ingehuurd en extra assistenten voor de piekuren. 

- kadoelen: Willen ze mini teams voor ouderen, kinderen, jeugd en gezin 
hebben. Ook worden er workshops en voorlichtingen georganiseerd. 
Kadoelen wil mensen helpen op een andere manier, dan dat er gelijk een pil 
wordt gegeven of dat je gelijk naar de dokter gaat. 

- 28 maart kick off  
 
5. Casuïstiek  

- De groep is in tweeën gesplitst en de groepen hebben casuïstiek behandeld 
aan de hand van de Anders Kijken Anders Doen (AKAD) methodiek. Claudia 
Klomp heeft een casus ingebracht.  
 

 
 
 
 
 


