
Notulen Wijktafel Oosterparkbuurt 23-11-2020 

Locatie: Online via Zoom 

Organisaties aanwezig: Reclassering, Roads, Arkin, Burennetwerk, Team ED, Stichting 

Woon, Wijkzorg Amsterdam, Clip, Leger Des Heils, MEE, Meldpunt Zorg en Overlast, 

Buurthulp, Ouderenadviesraad, Mantelaar, Oba, HVO Querido, Dynamo en Cordaan,  

Mededelingen 

• Buurtteams per 1 April. Deze zijn toegewezen aan Dynamo in Amsterdam Oost. 

Buurtteams worden een coalitie met andere organisaties in de buurt.  

Interesse in de functie buurtteammedewerker met expertise ambulante 

ondersteuning? Bekijk de vacatures van Dynamo of informeer via 

vacature@dynamo-amsterdam.nl. 

• Snel korte informatie delen met of direct vragen willen stellen aan het netwerk van 

wijktafel Oosterparkbuurt? Geef bij ons aan als je toegevoegd wil worden aan de 

Whatsapp groep van de Oosterparkbuurt.  

• Verder planning van de wijktafel voor komend jaar: 

Eerstvolgende wijktafel is op 11 januari.  

Ook komend jaar blijven we doorgaan met om de 6 weken een wijktafel. 

Thema's die nog op de planning staan:  

- Hoarders en versmeerders  

- Huiselijk geweld (voor de tweede keer, een vervolg). 

- Buurtgericht werken  

Wil jij nog thema's terugzien in de wijktafel, laat het ons dan weten! 

Stigma GGZ 

Het thema werd geleid door Charlotte van der Veen van Team ED.  

Het thema is geïntroduceerd, omdat zij bezig zijn met het GGZ vriendelijker maken van de 

buurt. Zij streven naar 3 punten:  

1. Vergroten van de veiligheid. 

2. Vergroten van de gastvrijheid. 

3. Tegen gaan van Stigma.  --> Hier ging het in de wijktafel voornamelijk over. 

Psychische problemen komen veel voor in onze samenleving, maar er heerst nog altijd een 

taboe op en er hangen veel vooroordelen aan het hebben van een psychisch probleem. 

Mensen worden buitengesloten, serieuze diagnoses worden gebruikt bij bepaald soort 

gedrag ("Die gedraagt zich echt als een autist") en door de media wordt verward gedrag 

gezien als gevaarlijk.  

Stigma rond GGZ zit in veel kleine dingen en iedereen heeft hier vooroordelen over.  

Stefano deelde met ons zijn ervaringen en vertelde over hoe er te veel aandacht werd 

besteed aan zijn diagnose en niet aan de persoon die hij was los van de diagnose. Iemand is 

meer dan zijn/haar diagnose en het is belangrijk om daarnaar te blijven kijken. 



Ben jij je bewust van wanneer je iemand of een groep stigmatiseert?  

En wanneer stigmatiseer jij nou jezelf? 

Schaamte en onzekerheid kan herstel in de weg zitten. 

Op de site van Samen Sterk Zonder Stigma, kun je kaarten bestellen om bezig te blijven met 

stigma en hoe je dit tegen kan gaan.  

Maak stigma bespreekbaar met collega's en met cliënten, zodat de omgeving veiliger wordt 

en meer gastvrij.  

Sommige termen zijn ook stigmatiserend in de hulpverlening, zoals patiënten en beperking.  

Het komt ook voor dat je in je werk soms gedwongen moet stigmatiseren. Soms zijn er 

zoveel hokjes gecreëerd, dat je mensen wel moet stigmatiseren om iets voor elkaar te 

krijgen. Bijvoorbeeld met een woning regelen voor iemand.  

 

De volgende wijktafel is dus op 11 Januari van 15:00-16:00.  

Tot dan! 


