
Wijktafel IJburg-Zeeburgereiland 29 oktober 2020  

 

Verzoeken: 

• Buurtnetwerken en informele initiatieven (zoals Flexbieb, Wereldhuiskamer , Nautilus, Dance 

Connect, Vreedzaam) kunnen mensen bereiken die boodschappen doen en ook op andere 

vragen reageren. Het probleem is dat deze initiatieven voornamelijk door vrijwilligers 

gedraaid worden en dat we jullie dus hard nodig hebben om mensen te bereiken en door te 

verwijzen. (Set namens groep 6) 

• Wij hebben weinig tijd en budget voor flyers, communicatie, afstemmen e.d. Kunnen we daar 

hulp bij krijgen? (Set) 

• Corona bus en huisbezoeken zijn heel waardevol!!! Iemand in de ogen kijken is een wereld 

van verschil.(Milou). Wie van de partners wil er mee de straat op? 

• Zijn er mensen die het kernteam van de wijktafel IJburg-ZBE willen komen versterken? 

(Raoul-Pieter) 

 

Discussie vragen kleine groepjes & de hoofdpunten uit iedere groep  

1. Welke hulpvragen zijn het meest urgent voor ons als netwerk?  

2. Welk nieuw aanbod vind je goed en wat mis je? 

3. Welke beperkingen kunnen wij (gezamenlijk) als netwerk wegnemen om ons werk optimaler te 

kunnen doen?  

Hieronder zijn de belangrijkste punten per groepje vermeld en voornamelijk punten die nog 

niet in de powerpoint stonden. 

Groep 1 (Flore) 

1. Hulpvragen 

a. Zorgen en vermoeidheid/boosheid vanwege situatie rond corona; hierdoor meer 

eenzaamheid. 
b. Afspreken op plekken moeilijk, vooral in de herfst/winter. 

c. Onduidelijke regels, verschillende interpretaties mogelijk. Vooral voor mensen met 

een LVB nieuws moeilijk te volgen. 
2. Huidige voorzieningen 

a. Goed: veel buitenactiviteiten geweest, toch ontmoeting.  

b. Veel online; lastig voor mensen met taalachterstand of die niet digitaal vaardig zijn.  

c. We missen een mogelijkheid tot laagdrempelige inloop (buurthuizen, bibliotheken). 
3. Verbeteringen 

a. Afhankelijk van landelijk beleid en regels vanuit werkgevers 

b. Ontmoetingen mogelijk maken op locaties die anders leeg staan 
c. Buitenactiviteiten blijven organiseren (wandelen) 

d. Negatieve gevoelens cliënten proberen om te buigen naar positieve  

 

 

Groep 2 (Jim) ; deze groep sloot later aan bij de groepen 3 & 4 

Er is behoefte aan oplossingen voor doven en slechthorenden. De enige echte oplossing hiervoor is 

een grotere beschikbaarheid van doventolken 



 

Groep 3 Yvonne 

• Langere wachttijden voor afspraken 

• Spanning als mensen bij elkaar of bij een instantie op bezoek gaan 

• Tekort aan vrijwilligers die mensen digitaal kunnen ondersteunen 

• Transparante mondkapjes [ vergemakkelijken de communicatie] 

• Professionals hebben minder contact met elkaar 

• Collega’s : blijf elkaar opzoeken (ga bijv met elkaar wandelen) 

• Ga op huisbezoek bij buurtbewoners! 

• Benader mensen via het informele circuit 

• Er zijn telefooncirkels opgezet 

 

Groep 4 (Laura) – op basis aantekeningen van Pieter 

• Er is meer aanbod dan we wisten! 

• Haal drempels weg voor activiteiten (dus gewoon inlopen en niet hoeven aanmelden) 

• Kan er een overzicht komen: wie kan je voor wat bellen & wanneer? (lijst tel no’s & 

emailadressen) 

 

Groep 5 (Rosaline) 

• Angst en eenzaamheid zijn de grootste uitdaging in deze periode. 

• Vooral zorgmijders zijn lastig te bereiken. 

• Daarom belangrijk dat er contact wordt gehouden met onze cliënten op IJburg. Bijvoorbeeld 

d.m.v. contactflyers.  

 
 

Groep 6 (Milou) 

 

- Achterstanden huur 

- Niet iedereen heeft internet om online mee te doen niet mist de digitale know how.  

- Hulpvragen zijn scherper geworden, latente behoefte die eerder niet zo naar boven kwamen zijn nu 

wel zichtbaar 

- Erg belangrijk om in informele setting in kleine groepjes de mogelijk bieden tot fysiek contact, dit 

blijven faciliteren en stimuleren  

-Voor informele partijen is het lastig info te delen over bewoners omdat ze niet in het avg convenant 

zijn meegenomen.  

 

In grote groep nog gesproken over: 



- Coronabus stadsdeel Oost: Milou zou het fijn vinden als er partners aansluiten. Vraag aan Milou of 

zij het zorgnetwerk kan informeren wanneer de bus weer gaat rijden en wie er aan kan sluiten 

- Kunnen we namens het wijkzorgnetwerk 1 contactflyer maken? 

-Zeeburgereiland (ZBE) staat vaak in de schaduw van IJburg. Misschien daar acties plannen alleen 

gericht op ZBE? 

- Bij het Platform Informele Zorg (Oost) kan je als informele partij ook met vragen terecht o.a. over 

maatjes en de informele sociale kaart (PlatformIZ Oost platformizoost@gmail.com) 

 

 

Hoofdpunten uit de chat 

• Hoe luisterend oor voor doven mensen . hulplijnen? (ZGAO) 

• Niet alleen 020 maar ook Whatsapp tekst bellen (ZGAO) 

• Hoe kunnen dove mensen met een boodschap contact maken met voor elkaar? (ZGAO) 

• Website vraag en aanbod voor Ijburg en Zeeburg van alle organsiatie invoegbaar? (ZGAO) 

• Is er niet een compleet overzicht en contacten wijkzorg amsterdam? (Dance Connects) 

 

Aanvullen bij buurtactiviteiten:  

• Dance Connects geeft dansles voor 60+ bij Amsterdam Dance Centre aan de Krijn 

Taconiskade 44 

• Set: Taaltheater, Repair cafe, Connect Cafe, muzieklessen en groene activiteiten.  
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