
PROGRAMMA 
PARALLELSESSIES 
INLEIDING  
Tijdens de Week van de wijkzorg Amsterdam heeft 
Wijkzorg Amsterdam Noord op dinsdag 25 juni a.s. een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdstip is van 14.00 
tot 18.00, inclusief hapje & drankje.  
In deze flyer leest u het programma van de workshops. U 
kunt bij de ingang een lootje kiezen voor de workshop 
waar u graag bij aanwezig wilt zijn.  
Veel plezier alvast met het inlezen en tot ziens! 

LOCATIE 
De Verbroederij,  
Johan van Hasseltweg 21  
(naast pontaanlanding Oostveer) 
1021 KN  Amsterdam 

IN OPDRACHT VAN 
Dit programma wordt u aangeboden door Wijkzorg Alliantie 

Noord.  

Organisatie door: De Vlieg en De Vis 

 www.devliegendevisevents.nl 

ZOMER IN 
NOORD  
NETWERK 
BIJEENKOMST  
WIJKZORG AMSTERDAM NOORD 



PROGRAMMA  
 

DRS. ALKADUHIMI, IPSYQ INTERCULTURELE PSYCHIATRIE  
14.15 – 15.45 
De interculturele psychiatrie staat als apart onderdeel van de GGZ 

regelmatig ter discussie. Wat zijn de verschillen in de manier waarop 

klachten beleefd en geuit worden? Waar houden wij in de interculturele 

zorg rekening mee en hoe worden de behandelingen aangepast op de 

beleving en behoefte van deze patiënten? In deze lezing wordt de 

interculturele zorg vanuit verschillende invalshoeken onder de loep 

genomen; de wetenschappelijke, neuropsychologische, cognitief 

gedragstherapeutische, schematherapeutische  en systeemtherapeutische 

invalshoeken. 

ESMA SALAMA, SIPI  CULTUURSENSITIEVE AANPAK BIJ GEZINNEN 
14.15 – 15.15 
Intercultureel contact komt binnen de jeugdhulp steeds vaker voor en is 

een uitdaging bij het opbouwen van een relatie. In deze interactieve 

workshop komen de volgende thema’s en vragen naar voren: 

·        Wat verstaan wij onder intercultureel vakmanschap? 

·        Wat zijn je eigen normen en voorkeuren en hoe werken die door 

in je (vrijwilligers)werk? 

·        Hoe sluit je cultuurgevoelig aan bij een cliënt/burger als jijzelf 

een andere achtergrond hebt? En wat betekend dit voor ons 

(vrijwilligers)werk? 

 
ADRIAAA IK IN NOORD  
16.00 – 17.00 
Tijdens de workshop op 25 juni vertel ik over de woningbouw in Amsterdam-

Noord. Het hoe, het wat en waarom de woningbouw tot stand is gekomen in 

de Vogelbuurt en de van der Pekbuurt. Wat was de relatie tot de 

bedrijfsterreinen in de nabijheid van deze woonwijken. Wie woonde er in deze 

wijken en wat was de sociale samenhang tussen deze bewoners. Wat zijn de 

verschillen tussen de oorspronkelijke bewoners en de bewoners die nu in deze 

wijken wonen, dit in relatie tot de culturele diversiteit. Kortom is er in een 

tijdsbestek van ongeveer honderd jaar dat deze wijken bestaan iets veranderd? 

EVA VAN OOIJEN, KIT CULTUURCOMPETENTE ZORG                                            
15.30 – 17.00 
Cultuurcompetente zorg Heb ik ook cultuur? In deze praktische sessie staan 

we stil bij wat cultuur is én welke invloed dit heeft op hoe je dingen ziet en 

hoe je dingen doet. Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en 

cliënt verschilt, kan dat een interessante uitdaging zijn,  maar het kan ook de 

kans op misverstanden vergroten. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor 

de kwaliteit van de zorg én het kan onzeker maken en invloed hebben op het 

werkplezier. Dat is vervelend voor alle betrokkenen. Dit hoeft niet zo te zijn. 

In deze workshop maken we de aandachtspunten zichtbaar, staan we stil bij 

de valkuilen en sluiten we af met praktische tips. 
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