Nieuwsbrief Linking Pins
Notulen zijn soms lang, soms saai, om te lezen, dus dachten we; we maken er een kort
nieuwsbulletin van om jullie op de hoogte te houden hoe het ervoor staat met de
linking pins, de buurtteams en alles daaromheen!

Linking Pins?
Een paar personen uit de Sociale Basis
zijn aangewezen als Linking Pins, om
de sociale basis van Zuidoost te
vertegenwoordigen en het buurtteam
hier aan te ‘linken’.
Er zijn 9 linking pins, vanuit
verschillende kanten uit de sociale
basis. Deze zijn evenredig verdeeld
over de 3 buurtteams.
Voor Bijlmer Centrum zijn dit Floor de
Boer, Lucia Martis en Lea van Kallen.
Voor Gaasperdam zijn dit Haidy
Bijnaar, Wieke Hengeveld en Marcello
Dello Stretto.
Voor Bijlmer Oost zijn dit Gavin
Latour, Dorien Groeneveld en
Kimberly Snoek.
Contactgegevens vind je onderaan deze
nieuwsbrief.

Wat hebben we tot nu toe
gedaan?
Floor en Lucia hebben al deelgenomen
aan de basistraining van de
buurtteams.
Dit had echt meerwaarde, omdat ze
echt op een andere manier konden
meedenken bij casussen via de
Amsterdamse Maatwerkmethode. Er is
bij het buurtteam nog weinig kennis
over de sociale basis, die ook
ontzettend groot is. Floor en Lucia
gingen met veel energie weer naar
buiten en voelden zich ook echt

onderdeel van de buurtteams. Een
groot succes dus!
In de andere buurtteams hebben de
linking pins nog niet deelgenomen aan
de basistraining, o.a door corona. Hier
wordt wel aan gewerkt en we hopen dat
de overige linking pins ook snel de
basistraining mogen volgen!
Wat hebben we nog meer gedaan?
Linking pins hebben op diverse
momenten deelgenomen aan
bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij een
bijeenkomst over informele
voedselinitatieven.
Het is voor de linking pins nog wel een
beetje zoeken naar welke
bijeenkomsten we wel en niet gaan
vanuit deze rol. Er is maar beperkte
tijd, en die tijd gaat snel op!
We houden allemaal onze uren bij,
zodat we ook weten hoeveel tijd we
besteden aan ons linking pin schap.
Casuïstiek Buurtteams
Deelnemen aan de casuïstiek lukt op
dit moment al in de buurtteams
Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost.
Marcello, Gavin en Lea moeten nog
even zoeken hoe ze casuïstiek gaan
inplannen binnen het huidige werk. Op
dit moment hebben Dorien, Kimberly,
Floor en Lucia al regelmatig
deelgenomen aan casuïstiek.
Bij buurtteam Gaasperdam staat het op
de planning, maar is het helaas tot
dusver nog niet doorgegaan.

Wist je dat?
-

Vergaderingen Linking Pins
We zijn nu drie keer bij elkaar
gekomen. Daarin hebben we elkaar
vooral onderling leren kennen en
gesproken over hoe het loopt, hoe we
de verbinding tot stand laten komen.

-

Wieke zwanger is en in april met
verlof gaat?
Haidy Bijnaar het liefste van
elke vergadering een foto maakt
en deze op linked-in post?
ProFor een prachtige nieuwe
ruimte heeft naast hun huidige
kantoor waar ook trainingen
kunnen worden gegeven of
overleg gevoerd kunnen worden
voor organisaties omgeving
Bijlmer Centrum/H-buurt?

De samenwerking tussen de linking
pins is nog in een opbouwende fase.
Volgend jaar gaan we door en hopen
we die verbinding ook onderling nog
meer te verstevigen!
Ook de verbinding met de buurtteams
krijgt vorm, maar het is een lerend
proces.
Het is wel leuk om te zien hoe
verschillende organisaties en het
buurtteam elkaar steeds beter weten te
vinden!
Doel Linking Pins
Linking Pins zorgen voor verbinding
tussen de sociale basis en de
buurtteams. Zij nemen deel aan
casuïstiek, namens hun gehele
achterban en de andere partijen in de
sociale basis. Ook sluiten ze aan bij
teamvergaderingen van de buurtteams
en zijn ze eerste aanspreekpunt.
Uiteindelijk moeten de Linking Pins
overbodig worden. De
buurtteammedewerkers moeten dan

zelf de sociale basis goed genoeg
kennen om te weten waar ze naar toe
moeten verwijzen.
Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen?
Daar gaan we begin januari een plan
voor maken!
Op dit moment vertellen we veel over
de sociale basis wanneer het gaat over
casuïstiek en denken we samen met
buurtteammedewerker mee over welke
organisatie passend is bij de hulpvraag.

Buurtteammedewerkers mogen
natuurlijk gerust zelf ook naar een
organisatie bellen, als ze al weten dat
die organisatie passend is voor hun
casus!

SOCIAL PACT
Het Social Pact is een alliantie van
organisatie, bewoners en professionals
uit Amsterdam Zuidoost. Wij vinden
dat alle bewoners van Zuidoost
dezelfde kansen verdienen, we pakken
grote uitdagingen aan zoals ( armoede,
werkeloosheid, eenzaamheid en
laaggeletterdheid en schooluitval)
samen aan. Vanuit deze gedachte
vervult het Social Pact een
paraplufunctie. We ondersteunen de
groei en ontwikkeling van stadsdeel
Zuidoost en haar unieke karakter.
Bewoners van Zuidoost kunnen vooral
terecht bij het Social Pact met vragen
op het gebied van geld, gezondheid,
werk, veiligheid enz. Door samen te
werken met verschillende organisaties
in en buiten het Social Pact kunnen we
ervoor zorgen dat de bewoner een
passend aanbod krijgt. In het pact
zitten 35 organisaties, zie ook onze
website https://www.socialpact.nu/

GIZZO
Gizzo is een netwerk dat eens in de zes
weken samenkomt.
Het netwerk bestaat uit verschillende
organisaties die op informele wijze
hulp en ondersteuning bieden aan
(kwetsbare) bewoners in Amsterdam
Zuidoost.

Doelgroepen zijn o.a Amsterdammers
met een licht verstandelijke beperking,
Amsterdammers met een psychische
kwetsbaarheid, ouderen,
(alleenstaande ouders) ouders,
kinderen, mantelzorgers en nog meer.
Ondersteuning en hulp die geboden
wordt vanuit GIZZO partners kan
groepsgewijs zijn (activiteiten,
lotgenotengroepen, voorlichtingen,
informele dagbesteding bijv.), maar
ook individueel (maatjescontact, hulp
bij kleine klusjes in huis bijv.).
Bij het aannemen van hulpvragen van
Amsterdammers wordt er gekeken
waar de Amsterdammer het meest
geholpen is; er wordt doorverwezen
binnen en buiten GIZZO in de gehele
Sociale Basis.
Overzicht van organisaties en
contactpersonen:
https://platformiz.nl/Zuidoost.php

SWAZOOM
Swazoom Welzijn zet zich in voor een
betere
leefomgeving door informatie, activitei
ten en hulp te bieden aan de inwoners
van Amsterdam-Zuidoost.

Vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Schiet ons gerust
aan!

SMOELENBOEK
GIZZO

Buurtteam Bijlmer Centrum
Floor de Boer
0658994747
fdboer@deregenboog.org

SWAZOOM Lea van Kallen
0681388442
L.vankallen@swazoom.nl

Social Pact

Lucia Martis (ProFor)
0612966894
l.martis@profor.nl

GIZZO

Buurtteam Bijlmer Oost
Kimberley Snoek
0625085877
ksnoek@stichtingprisma.nl

SWAZOOM Gavin Latour
0622128586
g.latour@swazoom.nl

Social Pact

Dorien Groeneveld
0614196816
d.groeneveld@venzo.co.nl

GIZZO

Buurtteam Gaasperdam
Wieke Hengeveld
0611244614
WHengeveld@markant.org

SWAZOOM Marcello Dell0 Stretto
0613344309
M.DelloStretto@swazoom.nl

Social Pact

Haidy Bijnaar
0611774168 / 0685515248
info@stichtingbng.nl

