
      

 
 

Amsterdam, 29 augustus 2019 

 

 

 

 

Betreft: Save the dates! Dapperbuurt: een buurt voor Iedereen / In2Action.  

 

 

 

Beste netwerkpartner, 

 

Zoals de meesten van jullie weten, vindt vanaf begin van dit jaar het pilotproject  

“Dapperbuurt: buurt voor iedereen” plaats.  

In de Dapperbuurt wonen veel bewoners met een GGZ-achtergrond; uit signalen en inventarisaties is 

o.a. gebleken dat er relatief meer meldingen komen over overlast door bewoners met verward 

gedrag en dat de samenwerking rond deze bewoners verbeterd kan worden.  

Het doel van de pilot is dat bewoners met GGZ-problematiek zich welkom voelen in de buurt en zo 

nodig opgevangen worden door een netwerk. 

Stadsdeel Oost heeft het initiatief genomen voor deze pilot; Dynamo voert het uit. 

 

Het onderwerp “GGZ in de Wijk” heeft landelijk de aandacht van veel partijen, zo ook in de 

Dapperbuurt. Afstemming en samenwerking vormen een logisch vervolg binnen de pilot. 

 

Daarom nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan het innovatieve spel/game “Dapperbuurt 

In2Action”, een aantrekkelijke manier om het brede palet aan partijen dat betrokken is bij de 

ontwikkeling van de Dapperbuurt bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan een 

gezamenlijk doel.  

Dat doel zal door de deelnemers specifiek worden geformuleerd om er vervolgens acties aan te 

verbinden. Het is ontwikkeld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) en wordt uitgevoerd in het kader van de pilot. 

 

De game vindt plaats op twee dagdelen, een maand na elkaar. 

We hebben twee opties: 

dinsdag 15 oktober of woensdag 16 oktober en 

dinsdag 12 november of woensdag 13 november. 

De game zal plaatsvinden in een locatie in of rond de Dapperbuurt. 

Er kan per organisatie meer dan één medewerker meedoen, van uitvoerend medewerker tot 

bestuurder. Breng het dus gerust onder de aandacht binnen je organisatie. 

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen wij een selectie toe moeten passen. 

 

 

 



z.o.z. 

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek om doelen en 

uitdagingen voor de Dapperbuurt te bespreken die naar voren zijn gekomen tijdens het project tot 

nu toe. In gezamenlijkheid en met behulp van cijfers, historie, verhalen én ervaringen van de 

deelnemers, wordt tot een belangenafweging gekomen, met als resultaat een lijst van prioriteiten 

voor actie.  

De tweede bijeenkomst nodigt uit om invulling te geven aan deze acties tijdens een interactieve 

game, die zal uitmonden in een plan met concrete en vooral breed gedragen acties.  

             

Wij horen graag of je mee wil doen om een boost te geven aan een GGZ-vriendelijke Dapperbuurt! 

Laat s.v.p. op uiterlijk vrijdag 13 september per replymail weten: 

- of je mee wilt doen en  

- op welke van de 2 opties in oktober je aanwezig kunt zijn en  

- op welke van de 2 opties in november je aanwezig kunt zijn. 

Uiteraard liefst een zo ruim mogelijke beschikbaarheid opgeven. 

In de week erna krijg je vervolgens nader bericht. 

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ook namens de andere organisatoren, 

 

Joke Soolsma 

Projectleider “Dapperbuurt: een buurt voor iedereen” 

 

Werkdagen: maandag t/m donderdag        
M 06 49 35 63 61                                                   
jsoolsma@dynamo-amsterdam.nl  
 
Post Oost                                         
Wijttenbachstraat 36                                               
1093 JC Amsterdam                                              
Postadres: Dynamo, Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam 
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