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1.1 Wat is de Gebiedsgerichte Uitwerking?
De sociale basis is het breed en laagdrempelig aanbod 
van activiteiten en ondersteuning overwegend in de 
eigen buurt of wijk. Het is het fundament dat de zorg 
en ondersteuning in de stad stabiliteit geeft. Met een 
Gebiedsgerichte Uitwerking maken we lokaal maatwerk 
mogelijk en kunnen we de sociale basis verstevigen.

In deze Gebiedsgerichte Uitwerking 2022 leest u per 
gebied wat de sociale opgave is en op welke thema’s, 
doelgroepen, buurten of wijken intensivering nodig is. 
Dit is mede gebaseerd op de prioriteiten voor het soci
aal domein van het college van B&W. De opgaven zijn 
vastgesteld in nauw overleg met diverse partners in de 
gebieden. Ze vormen de onderlegger voor regelmatige 
afstemming met deze en mogelijk ook andere partners 
in de gebieden.

De Gebiedsgerichte Uitwerking biedt houvast als u sub
sidie wilt aanvragen voor initiatieven en voor zie ning en in 
de sociale basis. Samen met het stedelijk kader Samen 
Vooruit en de Subsidieregeling Sociale Basis vormt de 
Gebiedsgerichte Uitwerking het totaalpakket waaraan 
de gemeente een subsidieaanvraag toetst. Voor een 
subsidieaanvraag is het belangrijk dat deze aansluit bij 
de opgaven per gebied. 

Daarnaast is in deze Gebiedsgerichte Uitwerking voor 
het eerst een beschrijving opgenomen van de basis
infrastructuur zodat ook daaraan subsidieaanvragen 
gerelateerd kunnen worden. Samenwerking en samen
hang tussen partners en tussen opgaven is belangrijk bij 
het toekennen van subsidie. 

1.2 Stadsdelen en gebieden
Amsterdam kent meerdere gebieden, verdeeld over 7 
stadsdelen. De stadsdelen zijn niet alleen bestuurlijke 
eenheden maar hebben ook ieder een eigenheid, speci
fieke kenmerken en bijzonderheden. Er is een grote vari
atie in wijken en buurten: oudere wijken versus nieuwe 
eilanden, rijk en arm, ruimte en drukte, weidsheid en 
volgebouwd. Dat heeft invloed op de sociale leefwereld 
van de Amsterdammer. 

Dit jaar is de Gebiedsgerichte Uitwerking voor de sociale 
basis voor het eerst één document van alle stadsdelen 

samen. De wijze waarop de opgaven zijn vastgesteld 
is onderling afgestemd en de stadsdelen hebben van 
elkaars expertise en ervaring gebruikgemaakt.  
Dit betekent niet dat alles overal precies hetzelfde is 
verlopen, de gebruikelijke communicatie met samen
werkingspartners binnen een stadsdeel is overeind 
gebleven. Ook dat is maatwerk.

Sociale opgaven in Amsterdam staan niet alleen 
beschreven in deze Gebiedsgerichte Uitwerking.  
Elk gebied kent jaarlijkse gebiedsplannen waarin  
ook sociale opgaven worden benoemd. De stadsdelen 
Zuidoost, NieuwWest en Noord kennen daarnaast 
ontwikkelbuurten die extra aandacht vragen. Daarvoor 
is (tot en met 2022) budget gereserveerd, waarvan een 
deel voor sociale opgaven. Hiervoor zijn specifieke ont
wikkelbuurtplannen gemaakt. Daar bovenop zijn er in 
deze drie stadsdelen meerjarige overkoepelende plan
nen die aanpakken samenbrengen en pogen extra inzet 
en financiering te realiseren: het Masterplan in Zuidoost, 
het plan Ongedeeld Noord en een aanpak in Nieuw 
West. Stadsdeel Centrum heeft de Aanpak Binnenstad, 
een breed programma met ook sociale componenten.

De sociale opgaven uit al die verschillende plannen zijn 
opgenomen in de hoofdstukken over de gebieden.  
Dit is een eerste stap naar meer vereenvoudiging van  
de verschillende plan een besluitvormingsprocessen 
over gebiedsopgaven.

1.3 Afstemming over opgaven per gebied
De Gebiedsgerichte Uitwerking benoemt specifieke opga
ven per gebied. Deze zijn in samenwerking en afstemming 
met verschillende professionals tot stand gekomen.
•	 	De buurtteams hebben een centrale rol in het 

gehele sociaal domein en zijn zeer nauw betrokken 
bij de vraag en het aanbod in de sociale basis. 
De opgaven waaraan de buurtteams werken, zijn 
meegenomen in de beschrijving van de opgaven in 
de gebieden. Het gaat immers vaak om dezelfde 
Amsterdammers. Omdat de buurtteams pas sinds 
1 april 2021 in functie zijn, is de verbinding van 
opgaven een eerste aanzet. De samenhang en het 
samenspel tussen de sociale basis en de buurt
teams krijgt gaandeweg vorm.

•	 	De ouder- en kindteams (OKT’s) houden zich bezig 

1 Uitgangspunten

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-basis/stedelijk-kader-samen-vooruit-2020-2023/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-basis/stedelijk-kader-samen-vooruit-2020-2023/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/sociale-basis/subsidieregeling-sociale-basis-amsterdam/
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met hulp bij opvoeden en opgroeien. Ze spelen 
een belangrijke rol bij signaleren van problematiek 
bij de jeugd en bij het vinden van passende op los
sing en. In elk gebied is een ouder en kindteam.

•	 	Ook is er contact geweest met de huisartsen. Zij 
zijn voor Amsterdammers essentieel als toegang tot 
zorg en voor zie ning en in de sociale basis, bijvoor
beeld via Welzijn op Recept. 

•	 	In alle stadsdelen zijn stadsdeelcommissies uitgeno
digd tot meedenken en aanvullen van de opgaven. 
De stadsdeelbestuurders hebben meegedacht en 
de opgaven voor de gebieden in hun stadsdeel 
vastgesteld. 

1.4 Collegeprioriteiten
In 2019 heeft het college voor een periode van twee jaar 
prioriteiten vastgesteld waaraan de sociale basis een 
bijdrage levert. In 2021 zijn deze prioriteiten voortgezet 
en opnieuw vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023 
binnen de bredere beleidsframes Samen Sterker uit 
de Crisis, Amsterdam Vitaal en Gezond en Tegengaan 
Kansengelijkheid. Het eerstgenoemde beleidsframe is 
overkoepelend. De collegeprioriteiten zijn als volgt aan 
de andere twee beleidsframes gekoppeld:

•	 	Tegengaan kansenongelijkheid (kansengelijkheid)
 •  Gelijke kansen voor jeugdigen (onder andere 

Jong erenwerk en Preventie Jeugdcriminaliteit: 
Positief Perspectief)

 •  Armoede & schulden
 •  Werk & Participatie
 •  Taal/Digitaal (volwasseneneducatie)
 •  Diversiteit
 •  Vluchtelingen, Statushouders & 

Ongedocumenteerden

•	  Amsterdam Vitaal en Gezond (preventieve 
gezondheid)

 •  Gezondheid, bewegen en gezonde leefstijl
 •  Dementie
 •  Eenzaamheid

Meer informatie over de hierboven genoemde beleids
frames kunt u vinden via onder andere de volgende links:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/docu
ment/9122665/2/971B_20_Notitie%20Samen%20
sterker%20uit%20de%20crisis
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/
volgbeleid/innovatie/vitaleinnovatie/
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/
volgbeleid/innovatie/socialeinnovatie/

Overige collegeprioriteiten
Collegeprioriteit ‘Ontwikkelbuurten’ is niet specifiek aan 
een beleidsframe te koppelen. Voor ontwikkelbuurten 
gaat het om focus en intensivering in specifieke buurten. 
In gebieden waar dit van toepassing is, zijn de daarin 
opgenomen sociale opgaven vermeld.

Ook collegeprioriteit ‘Democratisering’ staat los van de 
beleidsframes. Het gaat daarbij vooral om afstemming 
op instrumentarium en initiatieven van bewoners die 
binnen de sociale basis een plek moeten vinden.

1.5 Overige uitgangspunten
Wet Inburgering
Vanaf 2022 zijn de gemeenten veel meer aan zet in het 
kader van de Wet Inburgering. In dit nieuwe stelsel 
geldt een hogere eis voor het taalniveau dan voorheen 
en worden de taallessen gecombineerd met vrijwilligers
werk of stage.

Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Het preventieve aspect van Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is vanaf 2022 gekoppeld aan de 
sociale basis. Dit is meegenomen bij het vaststellen van 
de opgaven.

1.6 Corona
Het is nog steeds een bijzondere tijd. De coronapande
mie is nog niet weg. Hoewel we hopen en verwachten 
dat dit in 2022 een minder groot stempel drukt op ons 
werk en ons leven, is er voorlopig nog invloed op de 
sociale opgaven. Corona en sociale gevolgen daarvan 
vragen van iedereen flexibiliteit – ook in het aanbod en 
de programmering.

Financiële problematiek wordt bij veel Amsterdammers 
groter, sommige Amsterdammers zijn nog voorzichtig 
met deelname aan activiteiten en de nadruk op gezond
heid en leefstijl is steeds belangrijker. Corona heeft 
bijvoorbeeld gevolgen op de ontwikkeling van kinderen 
en jong eren, heeft grote impact voor ouderen en kan 
eenzaamheid vergroten. Ook spanningen in huishou
dens nemen toe, wat kan leiden tot meer huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling.

Het bereiken van kwetsbare bewoners vraagt dus extra 
aandacht. Amsterdammers die voorheen minder in 
beeld waren bij de sociale basis kunnen daar vanwege 
hun veranderende situatie wel een beroep op gaan 
doen. Tegelijkertijd vormen zij ook een nieuwe doel
groep in het zoeken en vinden van vrijwilligers. 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9122665/2/971B_20_Notitie%20Samen%20sterker%20uit%20de
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9122665/2/971B_20_Notitie%20Samen%20sterker%20uit%20de
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9122665/2/971B_20_Notitie%20Samen%20sterker%20uit%20de
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie/vitale-innovatie/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie/vitale-innovatie/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie/sociale-innovatie/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/innovatie/sociale-innovatie/
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2.1 Voor alle Amsterdammers
De sociale basis is het breed en laagdrempelig aanbod 
van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of 
wijk. Aanbod om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwik
kelen en mee te doen in de stad. Dat maakt de sociale 
basis het fundament dat de zorg en ondersteuning in 
de stad stabiliteit geeft. De sociale basis er is voor alle 
Amsterdammers en is vrij toegankelijk voor iedereen. 

Jaarlijks maakt de gemeente een gebiedsgerichte 
uitwerking (GGU) van die sociale basis voor alle gebie
den in de stad. Dat maakt lokaal maatwerk mogelijk. 
Het leveren van maatwerk gerelateerd aan opgaven in 
gebieden kan alleen als een bepaalde basis aan voor
zie ning en altijd en overal voor alle Amsterdammers 
beschikbaar is: de basisinfrastructuur in de sociale basis. 

2.2 Wat is er overal en altijd?
De basisinfrastructuur omvat in ieder geval goed 
bereikbare en toegankelijke sociale accommodaties, 
zoals Huizen van de Wijk, buurtcentra, buurtkamers, 
jong erencentra of servicepunten. Amsterdammers 
moeten daar terecht kunnen voor informatie, advies en 
voorlichting over onder meer participatie, deelname aan 
(groeps)activiteiten, financiën, taal en bewegen. Ook 
worden Amsterdammers er ontvangen of doorgeleid 
naar passende activiteiten. 

Andere onderdelen van de basisinfrastructuur zijn 
minder duidelijk fysiek aanwezig, maar wel overal en 
altijd te vinden. Denk aan bevorderen en ondersteu
nen van vrijwillige inzet, steun aan mantelzorgers en 
vergroten van participatie van kwetsbare doelgroepen. 
Door Amsterdammers te stimuleren om initiatieven en 
activiteiten te ontplooien, ontstaat er een divers, samen
hangend en gespreid aanbod. Wanneer nodig worden 
Amsterdammers geholpen bij het organiseren van deze 
activiteiten. 

2.3 Voor de jeugd
Jong eren en kinderen vormen binnen de sociale basis 
een aparte doelgroep. Voor hen moeten er voor zie
ning en en activiteiten zijn waarin of waarbij zij hun 
mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. Met vragen en problemen moeten zij 
terecht kunnen bij het kinderwerk of het (ambulant) 
jong erenwerk. Basaal zijn er diverse activiteiten, (veelal) 
buiten schooltijd, voor en door jeugdigen voor een 
brede talentontwikkeling. Deze activiteiten zijn onder 
meer gericht op sport en gezondheid, kunst en cultuur, 
natuur en techniek, media en communicatie en burger
schapsvorming en beroepsoriëntatie. 

Vanaf dit jaar is aandacht voor (de preventie van) huise
lijk geweld en kindermishandeling gekoppeld aan de 
sociale basis. Mede met behulp van aandachtsfunctio
narissen is dit een wezenlijk en structureel onderdeel in 
alle stadsdelen.

2 De basisinfrastructuur in  
de sociale basis
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3.1 Bos en Lommer
3.1.1 Over dit gebied
In Bos en Lommer wonen ruim 36.000 mensen. Ruim 
een derde is hoogopgeleid een kwart van de huishou
dens heeft kinderen. Bijna de helft van de woningen 
is corporatiebezit. Hoewel het gebied steeds meer 
kapitaalkrachtige bewoners trekt, kennen De Kolenkit 
en Landlust hardnekkige achterstanden. Langdurige 
armoede heeft grote effecten op het leven van mensen. 
Zij hebben minder ontplooiingskansen, zijn minder 
gezond, hebben eerder psychosociale klachten, taalach
terstand en afstand tot de arbeidsmarkt. 

De bevolking is jong. Een op de vijf inwoners is jonger 
dan 17 jaar. Een deel van hen groeit op in eenouderge
zinnen. Kwetsbaarheid onder deze groep blijkt onder 
andere uit het aantal indicaties voor de voorscholen en 
de mate van jeugdoverlast. Sommigen glijden af naar 
criminaliteit. Meiden kampen soms met depressie en 
een laag zelfbeeld.

Een op de tien inwoners is ouder dan 65 jaar. De kwets
bare ouderen zijn vooral te vinden in De Kolenkit en 
Landlust. Veelal zijn dit eerstegeneratiemigranten. Hun 
ondersteuningsbehoefte groeit, aangezien zij steeds 
langer zelfstandig blijven wonen. 

De Kolenkit is geen ontwikkelgebied. Toch is ook hier 
sprake van een nijpende problematiek. Daarom wordt 
een integrale aanpak ingezet om deze wijk sociaal en 
fysiek te verbeteren.

3 Stadsdeel West

Stadsdeel West
Bos en Lommer
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3.1.2 Dit gebied in cijfers

Achtergrondinformatie cijfers

Basisgegevens: 2021 (BBGA)

Meest kwetsbaar Jeugd: Aantal 026 jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 026 jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, opleiding en gezondheid (van de 
ouders). Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Volwassenen: Aantal 2765 jarigen 
die als meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). 
Aandeel ten opzichte van totaal 2765 jarigen in gebied/
Amsterdam (2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op 
het gebied van inkomen, werk, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Ouderen: Aantal 66+ jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 66+ jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, woonsituatie, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA.

Ouder en Kindteam (OKT): Aandeel 0 tot 18jarige 
Amsterdammers met jeugdhulp door het Ouder en 
Kindteam. Cijfers afkomstig uit BBGA (2019).

Zorg in Natura (ZIN) / Persoonsgebonden budget 
(PGB): Aantal en aandeel 0 tot 18jarigen met speci
alistische jeugdhulp in de vorm van zorg in natura en 
persoonsgebonden budget. Cijfers afkomstig uit BBGA 
(2019).

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Aantal 
en aandeel mensen met gebruik op hulp in huishouden, 
ambulante ondersteuning en dagbesteding per gebied 
(2020) afgezet tegen aantal inwoners (1864 of 65+). 
Let op: geen unieke gebruikers. Dubbelingen zijn dus 
mogelijk. 

Tijdelijke overbrugging Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO): Aantal TOZOverleningen (maart 2021) 18 t/m 
25 voor jeugd en 26 t/m 67 voor volwassenen. Aandeel 
ten opzichte van totaal 1826 in gebied/Amsterdam of 
totaal 2665 in gebied/Amsterdam. Dit loopt dus niet 
100% gelijk qua leeftijdscategorieën. 

Schuldhulpverlening (SHV): Aandeel lopende dossiers 
voor reguliere schuldhulpverlening onder de bevolking 
tussen 1826, 2766, 66+ in het gebied/Amsterdam 
(peildatum maart 2021). Indien lager dan 5: niet meege
nomen in wijk.

Stadsdeel West
Bos en Lommer
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Stadsdeel West
Bos en Lommer

Basisgegevens

Inwoners 36.310
Jeugd (0-17) 6.104
Jeugd (18-26) 5.446
Volwassenen (27-65) 21.991
Ouderen (66+) 2.769

cijfers gebied cijfers gebied in % percentage Amsterdam

Jeugd
017

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

OKT ZIN/PGB

SHV

SHV

SHV

WMO

WMO

TOZO

TOZO

Jeugd
1826

Volwassenen
2765

Ouderen
66+

555

245 111 65

687

3.195 577 763

1.015 597 32

361 411

8,9%

4,3% 2,0% 1,2%

2,5%

15,2% 2,6% 3,1%

38,9% 20,3% 1,2%

5,8% 6,6%

5,8%

4,7% 1,7% 1,1%

2,6%

12,4% 2,0% 2,8%

26,9% 16,3% 0,6%

6,3% 8,7%
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0-17 jaar Meest kwetsbaar

Sloterdijk <10

Landlust 295 (9,1%)

Erasmuspark 45 (5,4%)

De Kolenkit 215 (10,2%)

18-26 jaar Meest kwetsbaar SHV

Sloterdijk <10 (2,3%) <5

Landlust 100 (3,6%) 60 (2,2%)

Erasmuspark 20 (2,3%) 9 (1,1%)

De Kolenkit 120 (6,2%) 42 (2,3%)

27-65 jaar Meest kwetsbaar SHV

Sloterdijk 65 (15,1%) 5 (1,3%)

Landlust 1.735 (15,1%) 341 ( 2,9%)

Erasmuspark 315 (8,4%) 53 (1,4%)

De Kolenkit 1.080 (20,2%) 178 (2,9%)

66+ jaar Meest kwetsbaar SHV

Sloterdijk 555 (34,9%) <5

Landlust 500 (36,1%) 12 (0,8%)

Erasmuspark 150 (35,2%) <5

De Kolenkit 20 (10,3%) 17 (2,0%)

Stadsdeel West
Bos en Lommer
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3.1.3 Opgaven kansengelijkheid
Bijna een kwart van de bewoners moet rondkomen 
van een minimumloon. In De Kolenkit en Landlust 
wonen veel mensen in langdurige armoede. Het gaat 
om zzp’ers, bewoners met een laag inkomen uit loon
dienst en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Vanwege de stapeling van problemen is een actieve 
toeleiding naar armoederegelingen en talent ontwik
kelingsactiviteiten belangrijk. Hulpverlening moet oog 
hebben voor mensen met GGZachtergrond en/of een 
licht verstandelijke beperking. 
Meer digitale vaardigheden en een betere taalbeheer
sing vergroten de kans op werk en op deelname aan 
de samenleving. Ook voor ouderen, statushouders en 
arbeidsmigranten zijn digitale vaardigheden belangrijk 
om mee te doen in de samenleving.

In De Kolenkit en Landlust zien we een verhoogde 
kwetsbaarheid onder gezinnen. Dit wordt veroorzaakt 
door factoren als een laag opleidingsniveau, lage taal
vaardigheid, een kwetsbaar inkomen en armoede. Een 
integrale aanpak – waarbij het perspectief van het gezin 
centraal staat – is hierin van belang. 

Het aantal jong eren dat een startkwalificatie behaalt is 
in Bos en Lommer minder dan in de rest van de stad. 
Extra aandacht gaat uit naar voorkomen van schooluitval 
en toeleiden naar werk of school. Ook is er aandacht 
nodig voor vergroten van de (online) weerbaarheid, van 
meiden in het bijzonder en het bespreekbaar maken van 
onderwerpen als diversiteit, seksualiteit en psychosoci
ale problematiek. 

Voor de jeugdigen tot en met 15 jaar is er een breed 
programma van talentontwikkeling. De focus ligt op 
naschoolse activiteiten en mentoraatstrajecten, aange
zien dit niet in elk huisouden een vanzelfsprekendheid is. 
De allerkleinsten worden toegeleid naar de spelinlopen 
en de voorscholen, om taalachterstand te voorkomen. 

De omgang tussen diverse bevolkingsgroepen wordt in 
Bos en Lommer minder goed gewaardeerd dan elders. 
Een belangrijke opgave is het stimuleren van onderling 
begrip en verdraagzaamheid. De interactie tussen 
nieuwe en oude bewoners gaat niet van zelf. Als buurt
bewoners elkaar kennen en begrijpen, zien ze meer om 
naar elkaar en de buurt.

3.1.4 Opgaven preventieve gezondheid
De meeste migrantenouderen in dit gebied zijn in de 
jaren ’50 en ’60 naar Nederland gekomen om te werken. 
Zij spreken over het algemeen slecht Nederlands en 
beschikken over onvoldoende digitale vaardigheden. Zij 
hebben behoefte aan cultuursensitief ondersteunings 
en ontmoetingsaanbod, ook voor hun mantelzorgers. 
Ook is er behoefte aan informatie over ouder worden in 
Nederland en over het herkennen van dementie. 
De ketenaanpak dementie en een dementievriendelijke 
buurt blijft van belang. Buurten zijn dementievriendelijk 
als er laagdrempelige plekken zijn waar buurtbewo
ners terecht kunnen voor (ontmoetings)activiteiten. 
Daarnaast heeft iedereen die in een wijk woont en werkt 
oog voor deze problematiek. 

Bewoners van Lommer leven ongezonder dan in de 
rest van de stad. Een op de drie volwassenen rookt en 
een flink percentage gebruikt cannabis. Bewoners die 
medische zorg nodig hebben, maken daarvan lang niet 
altijd gebruik. Een op de drie kinderen heeft over
gewicht en de sportdeelname is lager dan gemiddeld 
in Amsterdam. Stimuleren van een gezonde leefstijl en 
toeleiden naar bestaand sport en beweegaanbod blijft 
dus hard nodig, evenals voorlichting over gezonde voe
ding. De bekendheid met de sportcontributieregeling 
voor bestaand sportaanbod kan beter. 

Kinderen in Bos en Lommer hebben een verhoogde 
kans slachtoffer te worden van kindermishandeling. Ook 
vrouwen en meiden, LHBTIQ+’ers en statushouders 
lopen een groter risico. Alertheid, kennis van de sociale 
kaart en adequaat handelen is zeer belangrijk.

Het aantal kinderen dat ondersteuning krijgt bij een 
ouder en kindteam is hoger dan gemiddeld. Er zijn rela
tief veel jong eren met depressieklachten. Professionals 
zien een toename in middelengebruik (alcohol en drugs) 
onder jong eren, met name jongens. Een op de tien 
volwassenen heeft ernstige psychische klachten. Dit was 
voor corona. De verwachting is dat dit aantal het afge
lopen jaar is toegenomen. Dat vraagt extra aandacht 
voor opvoedingsondersteuning en voor signalering en 
toeleiding naar passende hulpverlening van kinderen, 
jong eren en volwassenen.

Stadsdeel West
Bos en Lommer
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3.1.5 Verband met overige sociale opgaven
Naast de hierboven beschreven sociale opgaven is er 
ook in het gebiedsplan 2021 prioriteit gegeven aan een 
of meer sociale opgaven. Soms overlappen deze, soms 
zijn ze aanvullend. 
Voor gebied Bos en Lommer zijn de focusopgaven met 
een sociale component uit het gebiedsplan 2021:
•	 	Integrale aanpak Kolenkitbuurt Noord en Midden 

om de sociale positie van de bewoners en de leef
baarheid te verbeteren

•	 	Vergroten perspectief kwetsbare jong eren
•	 	Versterken bewonerskracht

Bekijk hier het gebiedsplan 2021 voor Bos en Lommer:
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/stadsde
len/gebiedsgerichtwerken/gebiedsplannen2021/west/
bosenlommer/ )

Stadsdeel West
Bos en Lommer

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/bos-en-lommer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/bos-en-lommer/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/bos-en-lommer/
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3.2 Oud-West, De Baarsjes
3.2.1 Over dit gebied
In OudWest, De Baarsjes wonen bijna 74.000 mensen. 
De helft van hen is hoogopgeleid. Een derde van de 
woningvoorraad is corporatiebezit. Het gebied heeft de 
afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. De woning
kwaliteit en financiële draagkracht zijn toegenomen. Het 
voor zie ning enniveau is goed. 

Maar er is ook hardnekkige sociale achterstand en lang
durige armoede, met name in de Van Galenbuurt (vooral 
de Jan Maijenbuurt), de Kinkerbuurt en Hoofdweg 
en omgeving (vooral rond het Balboaplein). De buurt 
is kinderrijk. Vooral in de Van Galenbuurt wonen veel 
kwetsbare kinderen.
Daarnaast heeft corona gezorgd voor een stijging van 
de (jeugd)werkloosheid en het ontstaan van nieuwe 
groepen armen; veelal jong eren en zzp’ers. Dit uit zich 
onder andere in het relatief groot aantal aanspraken op 
de Tozoregeling, met name in OudWest. 

Een op de tien bewoners is ouder dan 65. Dit aantal 
stijgt gestaag, aangezien ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen. Ook het aantal ouderen met dementie 
neemt toe. De behoefte aan laagdrempelige voor zie
ning en in de buurt op het gebied van zorg en welzijn is 
dan ook groter dan voorheen. 

De afgelopen jaren zijn ongeveer 400 statushouders uit 
met name Syrië en Eritrea in het gebied komen wonen.

Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes
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3.2.2 Dit gebied in cijfers

Achtergrondinformatie cijfers

Basisgegevens: 2021 (BBGA)

Meest kwetsbaar Jeugd: Aantal 026 jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 026 jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, opleiding en gezondheid (van de 
ouders). Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Volwassenen: Aantal 2765 jarigen 
die als meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). 
Aandeel ten opzichte van totaal 2765 jarigen in gebied/
Amsterdam (2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op 
het gebied van inkomen, werk, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Ouderen: Aantal 66+ jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 66+ jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, woonsituatie, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA.

Ouder en Kindteam (OKT): Aandeel 0 tot 18jarige 
Amsterdammers met jeugdhulp door het Ouder en 
Kindteam. Cijfers afkomstig uit BBGA (2019).

Zorg in Natura (ZIN) / Persoonsgebonden budget 
(PGB): Aantal en aandeel 0 tot 18jarigen met speci
alistische jeugdhulp in de vorm van zorg in natura en 
persoonsgebonden budget. Cijfers afkomstig uit BBGA 
(2019).

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Aantal 
en aandeel mensen met gebruik op hulp in huishouden, 
ambulante ondersteuning en dagbesteding per gebied 
(2020) afgezet tegen aantal inwoners (1864 of 65+). 
Let op: geen unieke gebruikers. Dubbelingen zijn dus 
mogelijk. 

Tijdelijke overbrugging Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO): Aantal TOZOverleningen (maart 2021) 18 t/m 
25 voor jeugd en 26 t/m 67 voor volwassenen. Aandeel 
ten opzichte van totaal 1826 in gebied/Amsterdam of 
totaal 2665 in gebied/Amsterdam. Dit loopt dus niet 
100% gelijk qua leeftijdscategorieën. 

Schuldhulpverlening (SHV): Aandeel lopende dossiers 
voor reguliere schuldhulpverlening onder de bevolking 
tussen 1826, 2766, 66+ in het gebied/Amsterdam 
(peildatum maart 2021). Indien lager dan 5: niet meege
nomen in wijk.

Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes
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Basisgegevens

Inwoners 73.784
Jeugd (0-17) 9.656
Jeugd (18-26) 10.340
Volwassenen (27-65) 46.860
Ouderen (66+) 6.928

cijfers gebied cijfers gebied in % percentage Amsterdam

Jeugd
017

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

OKT ZIN/PGB

SHV

SHV

SHV

WMO

WMO

TOZO

TOZO

Jeugd
1826

Volwassenen
2765

Ouderen
66+

505

320 215 94

1.229

4.780 1.174 1.755

1.850 1.225 60

520 789

5,2%

3,2% 2,1% 0,9%

2,2%

10,6% 2,5% 3,3%

28,0% 16,7% 0,9%

5,2% 7,9%

5,8%

4,7% 1,7% 1,1%

2,6%

12,4% 2,0% 2,8%

26,9% 16,3% 0,6%

6,3% 8,7%

Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes
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Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes

0-17 jaar Meest kwetsbaar

Da Costabuurt 15 (2,8%)

Kinkerbuurt 95 (12,0%)

Van Lennepbuurt 55 (6,9%)

Helmersbuurt 10 (1,0%)

Overtoomse Sluis 20 (2,1%)

Vondelbuurt <10

Van Galenbuurt 60 (8,0%)

Hoofdweg e.o 100 (6,7%)

Westindische buurt 30 (3,0%)

Chassébuurt 65 (5,8%)

18-26 jaar Meest kwetsbaar SHV

Da Costabuurt 15 (2,6%) <5

Kinkerbuurt 40 (4,4%) 7 (0,8%)

Van Lennepbuurt 35 (3,9%) 10 (1,1%)

Helmersbuurt 30 (3,0%) 11 (1,1%)

Overtoomse Sluis 30 (2,8%) <5

Vondelbuurt <10 <5

Van Galenbuurt 40 (5,1%) 140 (11,0%)

Hoofdweg e.o 45 (3,2%) 16 (1,1%)

Westindische buurt 20 (1,9%) 7 (0,7%)

Chassébuurt 35 (3,9%) 13 (1,5%)

27-65 jaar Meest kwetsbaar SHV

Da Costabuurt 215 (7,2%) 41 (1,4%

Kinkerbuurt 645 (14,9%) 123 (2,7%)

Van Lennepbuurt 580 (13,1%) 88 (2,0%)

Helmersbuurt 285 (6,1%) 32 (0,7%)

Overtoomse Sluis 350 (6,7%) 41 (0,8%)

Vondelbuurt 65 (6,5%) 6 (0,6%)

Van Galenbuurt 570 (15,9%) 486 (9,1%)

Hoofdweg e.o 890 (13,5%) 167 (2,5%)

Westindische buurt 305 (7,0%) 62 (1,4%)

Chassébuurt 510 (13,8%) 67 (1,8%)

66+ jaar Meest kwetsbaar SHV

Da Costabuurt 110 (20,5%) 5 (0,9%

Kinkerbuurt 115 (23,6%) 5 (1,0%)

Van Lennepbuurt 300 (33,3%) 9 (0,9%)

Helmersbuurt 145 (18,8%) <5

Overtoomse Sluis 115 (17,8%) <5

Vondelbuurt 85 (26,5%) <5

Van Galenbuurt 175 (36,2%) 14 (2,7%)

Hoofdweg e.o 360 (40,0%) 13 (1,4%)

Westindische buurt 125 (23,0%) <5

Chassébuurt 175 (35,9% <5
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3.2.3 Opgaven kansengelijkheid
In OudWest, De Baarsjes moet een op de vijf huishou
dens rondkomen van een minimuminkomen. Langdurige 
armoede heeft invloed op veel levensdomeinen. 
Daarom is in de Jan Maijenbuurt een gebiedsgerichte 
integrale armoedeaanpak ontwikkeld. In 2021 is deze 
aanpak uitgebreid naar de Columbuspleinbuurt, de 
Borgerbuurt en de Kinkerbuurt. Aandachtspunt daarbij 
is perspectief bieden door samenwerking met de groep 
waarom het gaat. Bijvoorbeeld door het wegnemen van 
drempels door schaamte en door het verbinden van 
formele en informele netwerken.

In deze buurten is extra inzet nodig voor toeleiding naar 
activering en/of betaald werk, met specifieke aandacht 
voor mensen met GGZachtergrond en/of een licht ver
standelijke beperking. Meer digitale vaardigheden en 
een betere taalbeheersing vergroten de kans op werk 
en op deelname aan de samenleving. Ook voor ouderen 
zijn digitale vaardigheden belangrijk om mee te kunnen 
blijven doen in de samenleving. 

In de Van Galenbuurt, Kinkerbuurt en Van Lennepbuurt 
is het lastig om jong eren te bereiken, hun vertrouwen te 
winnen en hen toe te leiden naar activiteiten en voor zie
ning en. Professionals signaleren een toename van over
lastgevend gedrag onder een steeds jongere groep. 
Extra aandacht moet uitgaan naar (online) weerbaarheid, 
met name voor meiden. 

Voor de jeugdigen tot en met 15 jaar is er een breed 
programma van talentontwikkeling. De focus ligt op 
naschoolse activiteiten en mentoraatstrajecten, aange
zien dit niet in elk huisouden een vanzelfsprekendheid is. 
De allerkleinsten worden toegeleid naar de spelinlopen 
en de voorscholen, om taalachterstand te voorkomen. 
Gezinnen met een opeenstapeling van problemen 
verdienen extra aandacht.

Een belangrijke opgave is het stimuleren van onderling 
begrip en verdraagzaamheid. De interactie tussen 
nieuwe en oude bewoners gaat niet van zelf. Als buurt
bewoners elkaar kennen en begrijpen, zien ze meer om 
naar elkaar en de buurt.

3.2.4 Opgaven preventieve gezondheid
Bewoners van OudWest, De Baarsjes ervaren een 
goede gezondheid in vergelijking met de rest van  
de Amsterdammers. Maar ze scoren minder goed  
op het gebied van leefstijl. Een op de vijf bewoners is 
een zware of overmatige drinker, een derde van  

de volwassenen rookt en het cannabisgebruik is hoog. 
Toeleiding naar bestaand sport en beweegaanbod, 
gezondheidsvoorlichting en voorlichting over gezonde 
voeding verdient specifieke aandacht. De bekendheid 
met de sportcontributieregeling voor bestaand sport
aanbod kan beter.

Zorg en ondersteuning voor ouderen en hun man
telzorgers is een van de belangrijkste opgaven in dit 
gebied. Doordat oudere langer zelfstandig thuis wonen, 
hebben zij behoefte aan (zorg)voor zie ning en en ont
moetingsmogelijkheden in de buurt. Voor mantelzor
gers zijn ondersteunende voor zie ning en nodig zodat 
ze niet overbelast raken. Vooral migrantenouderen en 
hun mantelzorgers maken te weinig gebruik van de 
voor zie ning en.

Kwetsbare ouderen wonen met name in de Hoofdweg
buurt, de Van Galenbuurt en de Chassebuurt. Daar is 
behoefte aan versterken van de informele netwerken en 
ondersteuning van ouderen bij het opdoen/vergroten 
van hun digitale vaardigheden. Interventies die leiden 
tot een dementievriendelijke buurt blijven van belang. 
Buurten zijn dementievriendelijk als er laagdrempelige 
plekken zijn waar buurtbewoners terecht kunnen voor 
(ontmoetings)activiteiten. Daarnaast heeft iedereen die 
in een wijk woont en werkt oog voor deze problematiek. 

Professionals signaleren een brede toename van 
psychosociale problematiek, met name bij de jeugd. 
Bij jongens vertaalt dit zich met name in (probleem)
gedrag en middelengebruik, bij meiden in bijvoorbeeld 
depressie en eetstoornissen. Er is extra aandacht nodig 
voor interventies die deze problematiek voorkomen en 
bespreekbaar maken.

Huiselijk geweld kan ernstige gevolgen hebben voor het 
psychische welbevinden van mensen. Vooral vrouwen en 
meiden, LHBTIQ+’ers en statushouders lopen een risico. 
Van onze partners verwachten wij alertheid, kennis 
van de sociale kaart en adequaat handelen bij dit type 
problematiek.

3.2.5 Verband met overige sociale opgaven
Naast de hierboven beschreven sociale opgaven is er 
ook in het gebiedsplan 2021 prioriteit gegeven aan een 
of meer sociale opgaven. Soms overlappen deze, soms 
zijn ze aanvullend. 

Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes
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Voor gebied OudWest, De Baarsjes zijn de focusop
gaven met een sociale component uit het gebiedsplan 
2021:
•	 	Armoede bestrijden Columbusbuurt en 

Kinkerbuurt (Bellamybuurt) en de Van Lennepbuurt 
(Borgerbuurt)

•	 	Vergroten perspectief kwetsbare jong eren 
in Mercatorbuurt en de Van Lennepbuurt 
(Borgerbuurt)

Bekijk hier het gebiedsplan 2021 voor OudWest, De 
Baarsjes:
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/stadsde
len/gebiedsgerichtwerken/gebiedsplannen2021/west/
oudwestdebaarsjes/ )

Stadsdeel West
Oud-West, De Baarsjes

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/oud-west-de-baarsjes/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/oud-west-de-baarsjes/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2021/west/oud-west-de-baarsjes/
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3.3 Westerpark
3.3.1 Over dit gebied
In Westerpark wonen bijna 38.000 mensen. Bijna de 
helft is hoogopgeleid. Een op de vijf huishoudens heeft 
kinderen. Westerpark is een populair woongebied met 
het gelijknamige park als groen en cultureel hart. Het 
merendeel van de bewoners waardeert hun leefomge
ving positief, voelt zich gezondheid en doet mee aan de 
samenleving. Het gebied is gegroeid door de nieuw
bouw in de Houthavens. Deze nieuwe wijk trekt vooral 
bewoners met een goed inkomen.

Toch gaat het niet met iedereen goed. Vooral 
in de Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt en 
Staatsliedenbuurt wonen bewoners in een kwetsbare 
situatie. Zij zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering 
of moeten langdurig van een minimuminkomen rond
komen. De kinderen in deze gezinnen groeien op in 
achterstand. Dit blijkt onder andere uit het hoge aantal 
voorschoolindicaties in de Staatsliedenbuurt. 

Een op de tien inwoners is ouder dan 65 jaar. In alle 
buurten zijn zij kwetsbaar, behalve in de Houthavens. 
Opvallend is dat veel bewoners steeds meer de weg 
weten naar informele ondersteuning. Het vertrouwen in 
de formele instanties en overheid lijkt daarentegen laag. 

Stadsdeel West
Westerpark
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3.3.2 Dit gebied in cijfers

Achtergrondinformatie cijfers

Basisgegevens: 2021 (BBGA)

Meest kwetsbaar Jeugd: Aantal 026 jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 026 jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, opleiding en gezondheid (van de 
ouders). Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Volwassenen: Aantal 2765 jarigen 
die als meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). 
Aandeel ten opzichte van totaal 2765 jarigen in gebied/
Amsterdam (2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op 
het gebied van inkomen, werk, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA. 

Meest kwetsbaar Ouderen: Aantal 66+ jarigen die als 
meest kwetsbaar worden aangeduid (2019). Aandeel ten 
opzichte van totaal 66+ jarigen in gebied/Amsterdam 
(2019). Het gaat hier om kwetsbaarheid op het gebied 
van inkomen, werk, woonsituatie, opleiding en gezond
heid. Indien lager dan 10: niet meegenomen in wijk. 
Afgerond op 5tallen. Bron: BBGA.

Ouder en Kindteam (OKT): Aandeel 0 tot 18jarige 
Amsterdammers met jeugdhulp door het Ouder en 
Kindteam. Cijfers afkomstig uit BBGA (2019).

Zorg in Natura (ZIN) / Persoonsgebonden budget 
(PGB): Aantal en aandeel 0 tot 18jarigen met speci
alistische jeugdhulp in de vorm van zorg in natura en 
persoonsgebonden budget. Cijfers afkomstig uit BBGA 
(2019).

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Aantal 
en aandeel mensen met gebruik op hulp in huishouden, 
ambulante ondersteuning en dagbesteding per gebied 
(2020) afgezet tegen aantal inwoners (1864 of 65+). 
Let op: geen unieke gebruikers. Dubbelingen zijn dus 
mogelijk. 

Tijdelijke overbrugging Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO): Aantal TOZOverleningen (maart 2021) 18 t/m 
25 voor jeugd en 26 t/m 67 voor volwassenen. Aandeel 
ten opzichte van totaal 1826 in gebied/Amsterdam of 
totaal 2665 in gebied/Amsterdam. Dit loopt dus niet 
100% gelijk qua leeftijdscategorieën. 

Schuldhulpverlening (SHV): Aandeel lopende dossiers 
voor reguliere schuldhulpverlening onder de bevolking 
tussen 1826, 2766, 66+ in het gebied/Amsterdam 
(peildatum maart 2021). Indien lager dan 5: niet meege
nomen in wijk.

Stadsdeel West
Westerpark
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Stadsdeel West
Westerpark

Basisgegevens

Inwoners 37.936
Jeugd (0-17) 5.239
Jeugd (18-26) 3.792
Volwassenen (27-65) 24.808
Ouderen (66+) 4.097

cijfers gebied cijfers gebied in % percentage Amsterdam

Jeugd
017

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwetsbaar

OKT ZIN/PGB

SHV

SHV

SHV

WMO

WMO

TOZO

TOZO

Jeugd
1826

Volwassenen
2765

Ouderen
66+

285

200 64 42

799

2.625 507 946

1.230 667 30

258 490

5,5%

5,0% 1,7% 1,1%

2,8%

10,8% 2,0% 3,3%

33,1% 15,9% 0,7%

5,0% 9,5%

5,8%

4,7% 1,7% 1,1%

2,6%

12,4% 2,0% 2,8%

26,9% 16,3% 0,6%

6,3% 8,7%
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0-17 jaar Meest kwetsbaar

Houthavens <10

Spaarndammer- & Zeeheldenbuurt 160 (9,9%)

Staatsliedenbuurt 80 (4,5%)

Centrale Markt 80 (4,5%)

Frederik Hendrikbuurt 35 (3,7%)

18-26 jaar Meest kwetsbaar SHV

Houthavens 10 (5,5%) <5

Spaarndammer- & Zeeheldenbuurt 70 (6,4%) 32 (3,2%)

Staatsliedenbuurt 55 (3,9%) 15 (1,1%)

Centrale Markt 30 (8,6%) <5

Frederik Hendrikbuurt 35 (3,6%) 12 (1,3%)

27-65 jaar Meest kwetsbaar SHV

Houthavens 60 (3,8%) 12 (0,5%)

Spaarndammer- & Zeeheldenbuurt 965 (14,1%) 239 ( 3,5%)

Staatsliedenbuurt 855 (9,7%) 147 (1,7%)

Centrale Markt 145 (9,6%) 19 (1,3%)

Frederik Hendrikbuurt 600 (10,9%) 90 (1,6%)

66+ jaar Meest kwetsbaar SHV

Houthavens 30 (17,2%) <5

Spaarndammer- & Zeeheldenbuurt 485 (39,0%) 18 (1,4%)

Staatsliedenbuurt 330 (20,0%) 9 (0,7%)

Centrale Markt 70 (29,0%) <5

Frederik Hendrikbuurt 320 (34,6%) <5

Stadsdeel West
Westerpark
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3.3.3 Opgaven kansengelijkheid
Een op de vijf huishoudens in Westerpark moet 
rondkomen van een minimuminkomen. In de 
Spaarndammerbuurt, de Zeeheldenbuurt en 
de Staatsliedenbuurt (met name op het Van 
Beuningenplein,) zijn concentraties van huishoudens 
die in armoede leven. Voortzetting van een integrale 
gebiedsgerichte armoedeaanpak in deze buurten is 
nodig. Aandachtspunt daarbij is perspectief bieden 
door samenwerking met de groep waarom het gaat. 
Bijvoorbeeld door het wegnemen van drempels door 
schaamte en door het verbinden van formele en infor
mele netwerken. 

In deze buurten is extra inzet nodig op armoederege
lingen en talentontwikkelingsactiviteiten met specifieke 
aandacht voor mensen met GGZachtergrond en/of een 
licht verstandelijke beperking. Meer digitale vaardig
heden en een betere taalbeheersing vergroten de kans 
op werk en op deelname aan de samenleving. Ook voor 
ouderen zijn digitale vaardigheden belangrijk om mee 
te kunnen blijven doen in de samenleving. 

Het verbeteren van de kansengelijkheid onder kinderen 
en jong eren blijft een speerpunt. Lang niet alle jong
eren tussen 18 en 23 jaar behalen een startkwalificatie. 
Sommige jong eren houden zich bezig met criminele 
activiteiten en de daders worden steeds jonger. Dit is 
zorgwekkend. Inzet op toeleiding naar school/opleiding, 
zinvolle vrijetijdsbesteding en onderwijsondersteunende 
voor zie ning en zoals mentoraten is blijvend nodig. 

Voor de jeugdigen tot en met 15 jaar is er een breed 
programma van talentontwikkeling. De focus ligt op 
naschoolse activiteiten en mentoraatstrajecten, aange
zien dit niet in elk huisouden een vanzelfsprekendheid is. 
De allerkleinsten worden toegeleid naar de spelinlopen 
en de voorscholen, om taalachterstand te voorkomen. 
Extra aandacht gaat uit naar (online) weerbaarheid van 
jong eren in het algemeen en van meiden in het bijzon
der. Opvoedondersteuning aan ouders en het verbete
ren van de taalvaardigheid blijft nodig.

Een belangrijke opgave is het stimuleren van onderling 
begrip en verdraagzaamheid. De interactie tussen 
nieuwe en oude bewoners gaat niet van zelf. Als buurt
bewoners elkaar kennen en begrijpen, zien ze meer om 
naar elkaar en de buurt.

3.3.4 Opgaven preventieve gezondheid
Relatief veel bewoners van Westerpark hebben een 
slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid. Een op 
de drie volwassen rookt, een op de vijf is een zware of 
overmatige drinker en het cannabisgebruik is hoog. 
Toeleiding naar bestaand sport en beweegaanbod, 
gezondheidsvoorlichting en voorlichting over gezonde 
voeding verdient specifieke aandacht. De bekendheid 
met de sportcontributieregeling voor bestaand sport
aanbod kan beter.

Professionals signaleren een brede toename van 
psychosociale problematiek, met name bij de jeugd. 
Bij jongens vertaalt dit zich met name in (probleem) 
gedrag en middelengebruik, bij meiden in bijvoorbeeld 
depressie en eetstoornissen. Er is extra aandacht nodig 
voor interventies die deze problematiek voorkomen en 
bespreekbaar maken.

Een op de tien van de inwoners van Westerpark 
is ouder dan 65 jaar. Zij wonen met name in 
de Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt, 
Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt. 
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zij 
hebben praktische en sociale ondersteuning nodig, 
dicht bij huis en laagdrempelig. 
Het streven blijft om een dementievriendelijke buurt 
te realiseren met daarin extra aandacht voor de man
telzorger. Buurten zijn dementievriendelijk als er laag
drempelige plekken zijn waar buurtbewoners terecht 
kunnen voor (ontmoetings)activiteiten. Daarnaast heeft 
iedereen die in een wijk woont en werkt, oog voor deze 
problematiek. 
Jongere ouderen worden gestimuleerd om een preven
tief steunnetwerk in de buurt op te bouwen, waarop ze 
op latere leeftijd kunnen rekenen. Door tijdig te inves
teren in een netwerk, kun je sociaal isolement op latere 
leeftijd voorkomen.

Huiselijk geweld kan ernstige gevolgen hebben voor het 
psychische welbevinden van mensen. Vooral vrouwen en 
meiden, LHBTIQ+’ers en statushouders lopen een risico. 
Van onze partners verwachten wij alertheid, kennis 
van de sociale kaart en adequaat handelen bij dit type 
problematiek.

Stadsdeel West
Westerpark
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3.3.5 Verband met overige sociale opgaven
Naast de hierboven beschreven sociale opgaven is er 
ook in het gebiedsplan 2021 prioriteit gegeven aan een 
of meer sociale opgaven. Soms overlappen deze, soms 
zijn ze aanvullend. 
Voor gebied Westerpark zijn de focusopgaven met een 
sociale component uit het gebiedsplan 2021:
•	 	Integrale aanpak kwetsbare buurten 

Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt en 
Staatsliedenbuurt

Bekijk hier het gebiedsplan 2021 voor Westerpark:
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/stadsde
len/gebiedsgerichtwerken/gebiedsplannen2021/west/
westerpark/

Stadsdeel West
Westerpark
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