
Notulen Wijktafel Oosterpark/ Weesperzijde 
Locatie:   Online, ZOOM 

Datum:   28-10-2021, 15:00 uur 

Voorzitter:  Nick Gentsidis 

Notuleren:  Melanie Verhoef 

Kernteam: Nick Gentsidis (Dynamo), Wilma van der Kamp (Buurtteam), Dietske Klepper 

(Cordaan) en Melanie Verhoef (Buurtcampus Oost) 

Aanwezig:  Zie namen in onderstaand schema. 

 

Volgende wijktafel:  9 december 

 

Mededelingen: 

➢ Wilma van der Kamp (Buurtteam Oud Oost) stopt bij het Kernteam van de Wijktafel. Zij gaat 

een andere functie binnen Dynamo bekleden. Esma Binici zal namens Buurtteam OudOost 

Wilma opvolgen als kernteamlid. 

 

➢ Melanie Verhoef (Buurtcampus Oost) is de komende maanden afwezig ivm haar 

zwangerschapsverlof. Sylvia de Goede zal Melanie vervangen gedurende haar verlof en zal 

tijdelijk plaatsnemen in het kernteam.  

 

➢ De Wijktafel Oosterpark/ Weesperzijdestrook heeft een appgroep. Wil je hier aan worden 

toegevoegd? Stuur je telefoonnummer of mail naar Nick.  

Sta je nog niet in de maillijst, maar wil je dit wel? Laat dit ook aan Nick weten. 

➢ De WMO Advies Raad is op zoek naar nieuwe leden. Ken je iemand of heb je zelf interesse? 

Contact Anja van Mil via de website: http://www.wmo-adviesraadamsterdam.nl/contact/ 

 

➢ Per 01-01-2022 vertrekt wijkagent Brenda Kaagman en Chris van Kreuningen uit de 

Oosterparkbuurt. De vervangers zijn nog niet bekend. 

 

➢ 9 december is de volgende Wijktafel. Als je graag wilt dat er een specifiek thema op de 

agenda komt, laat het aan het kernteam weten! 

*Idee Nanko Horstmann: Is er behoefte aan meer uitleg over wijkbeheer etc. van 

EigenHaard? Er wordt vaak gemerkt dat dit vage begrippen zijn. Weet dat bij de Wijktafel 

hier iets over verteld kan worden. 

*Idee Mirjam Dessing: Hoe functioneert het BT? En wat zijn knelpunten? Mensen die wel 

hulp nodig hebben, maar geen hulp willen: hoe worden deze mensen toch geholpen? 

 

 

http://www.wmo-adviesraadamsterdam.nl/contact/


 

Onderstaand een overzicht van de organisaties en medewerkers aanwezig bij de Wijktafel met 

bijbehorende activiteiten: 

Organisatie: Aanbod: 

Dynamo, participatie 
 
Nick Gentsidis 

Er worden in het Buurtcentrum activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd. 
Zijn veel migrantengroepen actief, veel beweeg- en 
sportlessen voor ouderen. 
Buurtcentrum wordt (als het goed is) komend jaar 
verbouwd en dan zal er o.a. een buurtrestaurant komen. 
 
Gouden mannen: participatieproject voor 
migrantenouderen (mannen). Mannen op leeftijd die veel 
thuis zitten en zijn vastgelopen worden geactiveerd dmv 
taalles, computerles, aandacht voor geestelijke – en 
lichamelijke gezondheid etc. 

Buurtteam (BT) Oud Oost 
 
Wilma van der Kamp 
 
Esma Binici (o.a. aanmelddienst)  
 
Francisca Hes 
 
 

BT heeft meerdere nieuwe enthousiaste medewerkers (7-8) 
aangenomen die per oktober zijn begonnen. Er waren veel 
aanmeldingen van hulpvragen waardoor er een enorme 
wachtlijst was. De wachtlijst is nu helemaal weggewerkt.  
Er werken 21 mensen bij BT (maatschappelijk werk, 
clientondersteuners, ambulant ondersteuners, sociaal 
raadslieden, schuldhulpverleners, participatie). 
 
Maandag starten open inlopen weer (Buurtpunten) en het 
is afwachten wat dit doet met de drukte. Er wordt gekeken 
of het haalbaar is kwa drukte en anders worden er toch ook 
weer afspraken met bewoners gemaakt. Bij de open inloop 
zijn Sociaal Raadslieden, Ambulant ondersteuners, 
Participatie, Maatschappelijk Werk en vrijwilligers aanwezig 
samen met een Gastheer/ gastvrouw voor ontvangst ter 
inventarisatie van hulpvraag. 
Buurtpunten zijn o.a. in Post Oost, Buurtcentrum 
Oosterpark, Kraaipan. Elke dag is er wel een andere plek 
waar bewoners naar toe kunnen. 
 
Aanmelddienst BT Oud Oost:  
Mailen of bellen. Voor meer informatie of andere 
telefoonnummers van andere locaties 
www.buurtteamamsterdam.nl 

Stichting CAV 
 
Iris Kessels (aspritant 
bewindvoeder: in opleiding) 
 
Eva Groot 
 
 

Doelgroep: mensen met problematische schulden of 
mensen die mentaal/fysiek niet in staat zijn om eigen 
financiën te regelen. te doen. Uitgesproken door de 
rechtbank en controle door de rechtbank. 
Andere werkzaamheden zijn budgetbeheer en Wsnp 
(Wettelijke schuldsanering). 
 
Bewindvoerders zitten weer vaker op kantoor maar 
organiseren geen fysieke bijeenkomsten bijvoorbeeld voor 

http://www.buurtteamamsterdam.nl/


cliënten. Er veranderd na versoepelingen maatregelen niet 
veel in de dienstverlening. 
Cliënten komen wel weer op kantoor en huisbezoeken 
worden weer afgelegd ovb van coronamaatregelen. 
 
Spreekuren in Oost in de wijk zijn er op dit moment niet. Er 
is wel contact met Charissa hierover.  
Merk je binnen jouw organisatie dat hier behoefte aan is? 
Laat het aan CAV weten! 

EigenHaard  
 
Nanko Horstmann 
Regisseur wijkontwikkeling 
leefbaarheid 
 
Channe van Amsterdam  
 
 
 

Eigenhaard is een woningbouwcoöperatie. 
Wijkkantoor: Andreas Bonnstraat 
 
Streven om bij alle nieuwe huurder langs gaan om te kijken 
waar zorg nodig is. Achter veel vragen (zoals 
reparatieverzoeken) blijkt in 33% van de gevallen een 
zorgvraag te zitten. Contact met BT is essentieel. 
Ook andersom, zijn er onderhoudsvragen, neem contact op 
met EigenHaard. 
 
Wijkbeheerders weer allemaal actief in de wijk. Spreekuren 
beginnen per november weer. 
 
Veel huurders EigenHaard hebben vragen over de stijgende 
gasprijzen. Bewoners kunnen terecht bij: 
-Fixbrigade (Jungle): Team die bij bewoners met een 
inkomen onder 140% van het minimuminkomen langs gaan. 
Er kunnen vervolgens gratis aanpassingen worden gedaan 
(brievenbusfolie, radiatorfolie etc). Bewoners hoeven dit 
niet zelf te doen. 
-!WOON!: energiecoaches. Bewoners krijgen hier maatwerk 
advies en voor een klein bedrag aan materialen. Bewoner 
moet het zelf realiseren. 
-Energieadviseurs bij Dynamo. 

Ypsilon  
https://ypsilon-amsterdam.nl/ 
 
Clientenbelang 
 
Mirjam Dessing 

Ypsilon Amsterdam en Omstreken is onderdeel van 
de landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van 
familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een 
verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. 
Locatie op Mauritskade, bij HVO Querido locatie.  
 
Werkzaamheden: voorlichting geven, naasten met 
problematiek individueel te woord staan, bijeenkomsten 
organiseren. 
Maandelijks is er nu weer een lezing: wordt bezocht door 
naasten. 
 
Vraag van Mirjam: 
Mensen die niet weten wat ze met naasten aan moeten, 
omdat mensen vaak geen hulp willen, wordt er op zoek 
gegaan naar mogelijkheden. In het begin zijn zij 
aangewezen op Buurtteams en huisartsen. Hoe zijn de 
huisartsen op dit moment aangesloten bij de BT’s? 

https://ypsilon-amsterdam.nl/
http://www.ypsilon.org/


Charissa: Stedelijke afspraken met de huisartsen worden op 
dit moment afgerond qua samenwerking. De ELAA is hierbij 
betrokken. Voor ondersteuningsvragen gaat het via de 
welzijnscoach, voor zorgvragen kunnen huisartsen direct 
schakelen met een buurtteammedewerker. 
Aanvulling Wilma: Veel BT medewerkers zitten al lang in de 
wijk en kennen daardoor huisartsen veelal wel. Het is niet 
zo dat er helemaal opnieuw wordt begonnen. 
 
Andere vraag Mirjam: 
Organisatie De zorgzame samenleving is bezig om winkels 
oog te laten krijgen voor mensen met verward gedrag. Er is 
een sterke behoefte aan inloop weekend/ avond om naar 
toe te kunnen? Lichthuis in Sarphatihuis bijvoorbeeld. In de 
toekomst worden meer lichthuizen geopend. Zijn er ook 
andere plekken?  
 

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 
Oost 
 
Stephany van Veen 
Gebiedsmakelaar Oud Oost, 
Oosterparkbuurt, Oostpoort 
 
I.s.m. Wouter Stoeken (niet 
aanwezig) 

Bijeenkomsten worden weer georganiseerd in de buurt om 
op te halen wat er in de buurten speelt, waar bewoners zich 
zorgen over maken, hoe bewoners actiever kunnen zijn in 
de buurt, hoe je met elkaar de buurt levendig kan houden 
etc. 

Stichting Prisma 
 
Robbie van Boeijen 
Participatiecoach Oost 
 

Activering en ontmoeten voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking (lvb). Verschillende projecten en 
activiteiten worden georganiseerd. 
 
In coronatijd zijn maatjesprojecten doorgegaan. Daar is nog 
steeds veel vraag naar. De vragen gaan over meer sociale 
contacten, eenzaamheid bestrijding, de deur uit gaan etc. 
 
Stamtafel: ontmoetingsplek voor mensen (met lvb, maar 
ook zonder lvb) bij Resto VanHarte 1 keer in de maand. 3 
maanden op 1 plek om vervolgens weer naar een ander 
locatie te gaan. 
 
Buurtband (met Dynamo, club Jaco): geleid door Fort van 
verbeelding. Speciaal voor jongeren met een lvb. Elke 
vrijdag 16-17uur wordt er samen muziek gemaakt. Geen 
vereiste dat je een instrument kan spelen. Project van een 
jaar met de wens dit voort te zetten. 
Er is nog plek voor jongeren. Ken je iemand? Meld je aan bij 
Robbie! 
 
In de Kraaipan spelmiddag op donderdagmiddag: mensen 
met lvb spelletjes doen of dingen ondernemen. 
Is nog plek! 
 



Oproep: 
Fietsgroep met buurtbewoners. Vrijwilliger die dit deed 
stopt. Ken je een fanatieke fietser die het leuk zou vinden 
om met de doelgroep te fietsen, laat het weten! 

Buurtcampus Oost  
 
Melanie Verhoef 
Projectleider Buurtcampus Oost 
 
!Let op: vanaf 24 december 
tijdelijke vervanger: Sylvia de 
Goede  
 

 Buurtcampus is een samenwerking tussen de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) en de Obenbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA). Vanuit de OBA Linnaeus worden 
studenten van verschillende opleidingen ingezet bij 
verschillende activiteiten: 
 
-Elke woensdagochtend (09:30 – 12:30 uur) is er een 
inloopspreekuur voor bewoners met vragen over financiën, 
werk, opleiding, overheidszaken etc. Studenten Social 
Work, HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening 
adviseren- en ondersteunen bewoners onder begeleiding 
van professionals.  
 
Vanuit de uitdaging ‘Vitaliteit in de wijk’ worden er diverse 
onderzoeksprojecten uitgevoerd in de Watergraafsmeer en 
Oud Oost. De onderzoeken zijn vormgegeven adhv 
behoefte uit de buurt (organisaties en bewoners): 

➢ Het vormgeven van een activiteitenaanbod voor de 
volgende generatie ouderen.  

➢ Onderzoek bij Wijkservicepunt de Gooijer in de 
Dapperbuurt naar hoe er beweegactiviteiten 
ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden bij 
ouderen van een dagbestedingsgroep.  

➢ Onderzoek naar activiteitenaanbod voor 
hoogopgeleide ouderen in de Watergraafsmeer.  

➢ Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten 
van een supermarktbuddy voor (dementerende) 
ouderen. 

 
Wil je er meer over weten? Benader Melanie. 
 

Arkin (GGZ coach) 
 
Roads  (participatiecoach: 
begeleiden van mensen naar 
activiteiten en dagbesteding) 
 
 

Maandelijks wordt een vragenuur georganiseerd, steeds 
met een ander thema. Mag iedereen bij aansluiten. 
 
Roads: verschillende activiteiten zoals restaurant Freud, 
houtbewerking, dagbesteding voor mensen met psychische 
kwetsbaarheid etc. 
 

Cordaan 
Intake- en evaluatiemedewerkers 
 
Amanda (heeft ook eigen 
bewindsvoeringkantoor)  
 
Nomi  

Hulpvragen bij huishouden. 
 
Mocht er iemand een keer willen sparren over 
financiën/financiële problemen of bewind mogen jullie ook 
altijd contact met mij opnemen. 
 



TEAM ED 
 
Erica van Broeckhuijsen 
 

Organisatie voor vrijwillige ervaringsdeskundigen op gebied 
herstel bij psychische problemen, verslaving, armoede, dak- 
en thuisloosheid. 
Meer info te vinden op: 
https://www.teamed.nl/infopagina/ 

Buurtteam Oud Oost – 
Netwerkmanager 
 
Charissa Maduro 
 

Vanuit het ontwikkelteam van Buurtteam Amsterdam Oost 
houd ik mij als netwerkmanager bezig met het opzetten, 
(door)ontwikkelen, organiseren, faciliteren, adviseren en/of 
begeleiden van lerende netwerken met 
samenwerkingspartners in Amsterdam Oost. 
 
Omschrijving activiteiten n.v.t.  

 

https://www.teamed.nl/infopagina/

