
Locatie  
Met de netwerkbijeenkomsten in Amsterdam Noord 
zoeken wij naar een huiselijke en creatieve plek. Dit 
keer is de netwerkbijeenkomst bij De Verbroederij.

Adres: Johan van Hasseltweg 21, 1021 KN Amsterdam 


De Verbroederij is een nieuwe ontmoetingsplek waar 
de buurt zeggenschap heeft. Zij dromen van een plek 
met veel groen, waar je lekker kunt hangen of juist 
actief bezig kunt zijn. Genieten van de zon, het water, 
lekker eten en een drankje.


Genieten van live muziek en ‘s avonds als het zonnetje 
weg is, opwarmen bij een van de vuurtjes.


Een plek waar je ook in je eentje naar toe kunt omdat je 
erop vertrouwt bekenden tegen te komen. Een plek 
waar iedereen erbij hoort. Waar saamhorigheid, 
behulpzaamheid en duurzaamheid centraal staan.


Een plek waar je wilt zijn.


Tot ziens!


Wijkzorg 	 	 	 	 	 	
Amsterdam Noord


Programma 

Culturele diversiteit & 
psychiatrie  
De manier waarop mensen ziekte of zorg beleven is 
voor een deel cultureel bepaald. Etnische herkomst 
bepaalt niet alleen de manier waarop klachten zich  
manifesteren, maar ook de incidentie van bepaalde 
ziekten.


In de bijeenkomst Zomer in Noord bieden we een 
programma aan met de vraag wat is cultuur én welke 
invloed dit heeft op hoe je dingen ziet en hoe je dingen 
doet wanneer de culturele achtergrond van hulpverlener 
en burger verschilt. Ook kijken we naar de het ontstaan 
van Amsterdam Noord, haar wijken en het ontstaan van 
cultuur bij oude Noordelingen.


Planning 

13.45 	 Inloop	 	 	 	 	 	
14.15	 Parallelsessie 1		 	 	 	
15.45	 Pauze	 	 	 	 	 	
16.00	 Parallelsessie 2                                            
17.00	 Borrel, BBQ en Kampvuur gesprekken	 	
18.00	 Einde


Het programma wordt mogelijk gemaakt door 
deelname van o.a. IPsy - specialiste in interculturele 
psychiatrie en KIT - Het Koninklijke Instituut voor de 
Tropen Nederlands multidisciplinair kennisinstituut.


Zomer in Noord 

Op dinsdag 25 juni 2019 is de vierde 
netwerkbijeenkomst van Wijkzorg Amsterdam 
Noord. De BBQ gaat aan, de stoelen naar buiten 
en we hebben weer een fantastisch mooi 
programma.


Tussen 14.00 - 18.00 is er vrije inloop bij De 
Verbroederij. Je kunt daar collega’s ontmoeten of 
deelnemen aan een of twee lezingen of workshops. 
Ditmaal geen plenaire opening maar twee 
parallelsessies met een gezellige zomer borrel met 
elkaar. Komen en gaan wanneer je maar wilt. 


Aanmelden	 	 	 	 	
Kom jij, samen met je collega, op dinsdag 25 juni 
naar de netwerkbijeenkomst? Meld je dan aan per 
mail naar noord@wijkzorg-amsterdam.nl


We vinden het fijn als je aangeeft dat je komt want 
dan houden we daarmee rekening met de catering!
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