
Notulen wijktafel Oud Noord donderdag 23 april van 13:30-15:00, 2020 
Locatie: Microsoft Teams 
Voorzitter: Ilona Schavemaker (MEE Amstel en Zaan) 
Notulist: Eliza Rikkelman (notulist) 
Aanwezig: Annerieke Akkerman (Cordaan), Barbara van der Weiden (Stichting Doras), 
Brigitte Sebregts (Stichting Doras), Jolanda Schulze (SAG), Rebecca Van (Samen Doen), Thea 
Stomphorst (Markant), Ismael Jopek (Leefkringhuis), Ellen Nusselder (Stadsdeel Noord), 
Miriam van der Hoeven (Amsta), Alice Hulshoff (De Regenboog), Amal Douich (Cordaan), 
Marco Borgmann (Evean), Emmy Berends (Cordaan), Sonnhild Jelgersma (Philadelphia), 
Maaike Kip (Team ED), Elly Geelkerken (Stichting Doras), Jennie Boer (Alliantie wijkzorg 
Noord), Marjoleine Krist (Cordaan),  
 
1. Impact corona-beleid en signaleren uit het veld 

− Amal Douich: In het buurtteam zitten professionals van verschillende organisaties. Deze 
organisaties geven verschillende adviezen over het wel of niet de wijk in gaan, dit maakt 
het wel ingewikkelder. Momenteel doen ze alles via beeldbellen en behandelen ze twee 
keer per week casuïstiek.  

− Barbara van der Weiden werkt vanuit stichting Doras thuis en dit gaat erg goed. Noord 
voor elkaar kan veel voor mensen doen. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven  zoals 
gangmakers in noord en online mindfulness trainingen. Ze deelt ook veel op haar 
facebook-pagina: Barbara Sociaal Werker. 

− Brigitte Sebregts: Ze werkt voornamelijk vanuit huis en een dag per week op het kantoor 
van stichting Doras. Er wordt opgemerkt dat mensen nonchalanter beginnen te worden.  

− Elly Geelkerken: Ze werkt thuis voor stichting Doras en is vorige week voor het eerst 
weer in Noord geweest. Ze wil dit vanaf nu iedere week een keer doen op 1,5 meter 
afstand. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van buurtkamers en 
bewonersinitiatieven. Een actieve bewoonster bereidt in grote getalen maaltijden die 
mensen kunnen afhalen. Voorheen bracht ze dit ook langs met haar scootmobiel indien 
nodig, maar door de grote vraag is hier een fietskoeriersdienst voor opgericht.  

− Emmy Berends: De werkzaamheden bij Cordaan zijn niet veel veranderd en het werk 
gaat gewoon door. Bij een aantal cliënten die normaliter een paar keer week contact 
hebben, hebben ze dit wel een beetje teruggeschroefd. Verder blijft de zorg gewoon 
doorlopen. 

− Miriam van der Hoeven: Het begeleiden van mensen met een lichtverstandelijke 
beperking bij Amsta gaat voornamelijk door via beeldbellen. Ze heeft nu twee keer een 
rondje in de wijk gefietst en bij cliënten aangebeld en op afstand gesproken. Hier kreeg 
ze veel energie van en gaat dit dus blijven doen.  

− Ismael Jopek: Normaal gesproken komen er per week ongeveer 100 mensen bij de 
spreekuren van het leefkringhuis. Momenteel zijn ze beschikbaar voor spoedgevallen 
zoals huiselijk geweld en gebrek aan inkomen. Ze hebben cliënten gebeld en merken dat 
de brieven over financiën niet goed worden geopend en zich opstapelen.  

− Maaike Kip: Bij team ED gaan de diensten gewoon door. Een aantal 
ervaringsdeskundigen zien hun cliënten nog fysiek op afstand, maar de rest gaat via 
(beeld)bellen. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden.  

− Rebecca Van: Samen Doen gaat gewoon doen. De situatie heeft voor- en nadelen. Het is 
goed om te kijken wat wel en wat niet goed werkt. 

− Sonnhild Jelgersma: Bij Philadelphia proberen ze op de achtergrond mensen te blijven 
werven voor de nieuwe dagbestedingslocatie in Noord. Verder proberen ze vanuit huis 
zoveel mogelijk alvast te regelen. De dagbestedingslocatie is open, maar er zijn nog 
meer cliënten nodig. Ze bieden dagbesteding aan voor volwassenen met een 



lichtverstandelijke beperking in de vorm van een fietswerkplek, wasdienst, naaiproject, 
etc.  

− Thea Stomphorst: Vandaag zou ze eigenlijk iets vertellen over mantelzorger vanuit 
Markant. Veel mensen houden de situatie nog wel vol. Ze is echter bezorgd om de groep 
die zegt vol te houden, maar waarbij de ontsporing van mantelzorg op de loer ligt. 

− Ilona Schavemaker: MEE Amstel en Zaan heeft weer online groepen en trainingen 
opgezet. 

− Marjoleine Krist: Bij een aantal cliënten is de alcohol consumptie erg toegenomen, 
andere cliënten blijken meer zelfredzaam dan gedacht. Ze is wel op huisbezoek gegaan 
bij een aantal cliënten, cliënten voelen zich dan meer gezien.  

− Annerieke Akkerman: Cliënten van Cordaan die normaliter dagbesteding hebben, krijgen 
nu alle maaltijden die ze bij de dagbesteding zouden krijgen van een 
participatiemedewerker.  

 
2. Buurtteams 

− Bij de uitnodiging zat een brief dat de inkoop van de buurtteams is uitgesteld. Per 1 juli 
zullen de offertes worden opgesteld naar aanleiding van de aanbestedingsuitvraag. Aan 
het eind van het jaar zal bekend worden welke organisaties het gaan doen. In 2021 
zullen de teams van start gaan en worden ingericht binnen de verschillende stadsdelen. 

− In maart zouden er bijeenkomsten zijn, maar deze moesten worden afgelast. Deze 
bijeenkomsten en co-create sessies zullen wel weer voor de zomer worden opgepakt via 
beeldbellen.  

− Er is iemand aangesteld vanuit de Sigra om te kijken naar de arbeidsrechten.  

− Meer informatie over de ontwikkeling van de buurtteams kan gevonden worden op: 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/ 

 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/

