
Goed nieuws voor alle Samen Noord partijen én de buurtbewoners van Amsterdam Noord. Samen Noord
gaat door én er sluit een nieuwe organisatie aan: SCIANDRI. Voor velen van ons een bekende partner bij
sportevenementen in de buurten.  De afgelopen jaren waren er in de wijken mooie sportactiviteiten waar
diverse partijen van Samen Noord aan mee werkten. Sport levert immers een bijdrage aan het versterken
van de sociale basis en is een onderdeel van de basisvoorzieningen. En dat is precies waar de 9 partijen
van het eerste uur ook voor staan: versterken van de sociale basis. 

SCIANDRI: 
“Sport is een groot onderdeel van vrijetijdsbesteding en zorgt voor betere kansen op de overige
domeinen. Denk hierbij aan sport als middel om in contact te komen met kwetsbare doelgroepen. Ook het
aanleren van normen en waarden tijdens de sportactiviteiten zijn van vitaal belang voor werk & inkomen,
opvoeding en opgroeien. Zo zijn er nog legio voorbeelden te noemen, waarbij dit nauw aansluit bij de
doelstellingen uit het meerjarenplan van Samen Noord.” Met het aansluiten van SCIANDRI hebben we
meer mogelijkheden om een afgestemd en evenwichtig basisaanbod te bieden met en voor
Amsterdammers in Noord. 

Wij zijn er blij mee: hartelijk welkom collega’s SCIANDRI !!
 
Samen Noord per 2021= 
Civic, DOCk, Doras, Leefkringhuis, Prisma, de Regenboog Groep, SPIN, VCA, Wijsneus en SCIANDRI.

Leidraad in de gezamenlijke aanpak wordt de vernieuwingsagenda 2021-2024 die de afgelopen
maanden opgesteld is aan de hand van de input uit de organisaties en de Gebieds Gerichte Uitwerkingen
die het Stadsdeel heeft opgesteld. Aandachtpunten die, door alle informatie bij elkaar te leggen,
(opnieuw) duidelijk werden.  Per wijkzorggebied, en soms per buurt, wordt er extra aandacht gegeven aan
de sociale cohesie, versterken van individuele buurtbewoners en bewonersgroepen. Een voorbeeld is de
gezamenlijke inzet de komende maanden in de van der Spechtstraat door Prisma, Dock, Doras,
Leefkringhuis en Spin samen met actieve buurtbewoners. Met de inzet van de informele partijen willen we
bereiken dat de buurtbewoners zich meer thuis voelen in de straat en de weg naar hulp- en
dienstverlening via informele- en formele netwerken nog beter weten te vinden.
Uiteraard zullen er in de loop der jaren verschuivingen zijn in de wijken en buurten waar we op in spelen en
de agenda op aanpassen.

Vanzelfsprekend staat ook de  aansluiting bij  de Amsterdamse Buurtteams  op de Vernieuwingsagenda
want ‘Samen in Noord’ betekent niet alleen aandacht voor de buurtgenoten via sociale basis activiteiten
maar ook toe leiden naar verdergaande deskundige ondersteuning als dat nodig is.

Donderdag 10 december 2020 bekrachtigen de leden van de Stuurgroep Samen Noord de afspraken
door het ondertekenen van het convenant. We gaan voor een mooie en vruchtbare samenwerking waarbij
de buurtbewoners zich ondersteund en bovenal prettig voelen in hun levenssituatie en buurt.

Fijne feestdagen en een mooi sprankelend  2021!

Hartelijke groet,
Peter Swinkels en Els van Diemen.

Peter is voorzitter van de Stuurgroep Samen Noord en directeur van Prisma.
Els is voorzitter Operationeel Management Team en stafmedewerker bij Doras.

Samen Noord gaat 
door én breidt uit!
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In het kader van de week van de

eenzaamheid hebben wij als CIVIC het

voortouw genomen om soep uit te delen in

de kleine wereld. In samenwerking met de

buurtbewoners, Spin en DOCK

jongerenwerk. Zo konden bewoners een

soepje ophalen voor zichzelf en eentje voor

een ander, waarvan ze vonden dat die het

kon gebruiken. Spin zorgde voor een

partytent, en ving kinderen op om de soep

bakjes ook nog eens leuk te versieren en

het thema aan te snijden. DOCK stond met

de bus klaar voor de jongeren. Zo kon

iedereen terecht uit de buurt.  De

samenwerking en verdeling van taken liep

als vanzelf en ik zie dit als een heel goed

voorbeeld van hoe Samen Noord werkt.

- Tobias Ebbers (Civic)

MidZomerMokum

was voor mij een hoogtepunt in de

samenwerking tussen Samen Noord

partners SPIN, DOCK en Wijsneus.

Activiteiten op DOCK SPIN en

Wijsneuslocaties voor alle

kids en jongeren van Noord, zonder de

intensievere relaties die dankzij SN zijn

ontstaan, was dit niet mogelijk geweest.

- Ger Jager (Wijsneus)

In mei 2020 kwamen er verschillende signalen dat

kinderen die thuis geen Nederlands spreken,

meer kans liepen op achterstand door Corona.

Maria Dienaar (Dock) en ondergetekende (Doras),

kwamen  op het idee om in zomervakantie in de

Evenaar een programma voor deze groep te

organiseren. We zochten contact met Noordje,

Nieuw Dakota, dansschool DanceMatic, Jiu

JItsuschool YKR en het bedrijf Winclove. Binnen

een paar weken ontstond de Taal van Corona,

een educatief zomerprogramma rondom Corona,

waarbij creatief schrijven, beweging, wetenschap

en beeldende kunstworkshops werden

afgewisseld. Trot op dit SamenNoord-initiatief met

alleen maar partners uit Noord!

- Helen Bolderman (Doras)

Helen Bolderman (rechts) en Maria Dienaar.



Samen Noord brengt het

Leefkringhuis verdieping in het

samenwerken met andere

partijen in Noord, die ook actief

zijn binnen de sociale basis. Deze

samenwerking verrijkt ons niet

alleen in visie en op inhoud,

maar verstevigt ook waar het

Leefkringhuis onder andere voor

staat: laagdrempeligheid voor

klant én partner.

- Meredith Smith (Het

Leefkringhuis)

Hartverwarmend vond ik hoe de Meeuw een

week geleden door vrijwilligers ineens was

omgetoverd in Kerstsfeer! Daarin zie ik de

grote betrokkenheid van onze vrijwilligers

terug... Verder vond ik fantastisch, dat we aan

het Wereldhuis 1/2 jaar onderdak mochten

bieden, dit in vorm van dagelijkse opvang

voor 'nietrechthebbenden'. Daarnaast

waardeer ik elke dag weer de open en fijne

samenwerking met Dock-, Doras- en

Regenboog-collega's. Ook ben ik trots op dat

de Meeuw het hele jaar door haar deuren

open mocht houden voor kwetsbare

buurtbewoners. ...Elk lichtje in de Meeuw-

kerstboom staat voor mij voor een

Noorderling, elke kleurrijke bal voor een

betrokken 'Meeuwerd'!

- Barbara Hattmannsdorfer 

(De Regenboog Groep)



Een mooi Samen Noord

praktijkvoorbeeld is de

samenwerking in de Klein

Wereld. “we maken daar samen

van de Kleine Wereld een

grotere Wereld!” 

- Maarten Okx (SPIN)

Sinds de zomer van 2020 ben ik, als nieuwe

organisatieadviseur voor Noord en Landsmeer bij

de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, betrokken bij

Samen Noord. Ik viel middenin het schrijven van

de Meerjarenagenda 2021-2024; dat negen

organisaties samen tot een op de praktijk geënte

actieplan komen is een hele prestatie! Ik kijk er

naar uit om de komende jaren vanuit Samen

Noord de plannen te realiseren, in het belang van

al die mooie Noorderlingen!

- Merel van Meerkerk (VCA)

Een hoogtepunt van afgelopen tijd

was de samenwerking met de huizen

van de wijk (ondanks coronacrisis).

Prisma deelnemers werden

bijvoorbeeld hartelijk ontvangen

tijdens de week tegen de

eenzaamheid. Medewerkers haalden

ze vol enthousiasme binnen voor de

soep. Ik kijk uit naar een verdere

samenwerking, zodat alle bewoners

leuke dingen kunnen doen, hun

sociale netwerk versterken en hun

talenten kunnen ontwikkelen.

- Vera Slop (Prisma)Vera met 3 deelnemers in het Huis van de wijk Waterlandplein. 

Van links naar rechts: Maarten Okx (SPIN), Tobias Ebbers
(Civic), Jan Weijenborg (Civic) en Rachid el Yakoubi (Dock)


