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Wijktafel centrum west  

Thema: Sociale toegankelijkheid 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost: 

Datum: 11-12-2018 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuingebouw Wittenburg. 

Thema: Zorgmijders 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 18-12-2018 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie:  

Thema: Privacy 

 

 

 

 

Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we de 
casuïstiek.  

 
Lucy de Bie van MEE Amstel en Zaan brengt 
een casus in. Het gaat over een meneer met 
NAH en zijn partner die mantelzorger is en 
zich overbelast voelt. Ze zoeken naar nog 
meer activiteiten buitenshuis. 
 
Marja Heimering komt als wooncoach bij 
een dame van 75  over de vloer. Maar 
tijdens de intake blijkt dat er ook tal wat 
andere zaken spelen. 
 

 

 

Over het Claverhuis 

 We zitten in het Claverhuis dat in hartje centrum gelegen is aan de Elandsgracht. 
Vandaag heet Nynke ons als laatste keer als voorzitter welkom. Maaike Hermes van 
Dock neemt deze schone taak over. Nynke blijft natuurlijk bij de wijktafels 
aanwezig. Thema van vandaag is sociale toegankelijkheid. Daar heeft het Claverhuis 

een grote rol in. Het is 
de bedoeling dat deze 
plek het meest 
toegankelijke 
buurthuis is. En 
toegang tot zorg zijn 
we allemaal. Hierover 
straks meer.  
 

Even opwarmen… 

We warmen eerst op met een aantal stellingen: 
 
Stelling Ik mis een goede sociale kaart 
We gaan er ook geen maken: iedereen heeft net andere soort sociale kaart nodig. 
Plus mensen wisselen van baan, etc. 
Stelling: Ik heb raadgevers uit andere organisaties die mij kunnen adviseren - Lucy 
de Bie stuurt een link op de gemeente site. Voor en door professionals.  
Stelling: Ik vind het makkelijk om ander aanbod te vinden voor mijn cliënt - moeilijk 
om dit te vinden voor zorgmijders. Vanuit intake staan cliënten wel meer open. 
Stelling: Ik werk wel eens op het Claverhuis - Het is de bedoeling dat iedereen hier 
mag werken! Er zijn ook een aantal vaste computers. 
Stelling: Mijn cliënten ervaren het Claverhuis als een toegankelijke plek - We zijn 
ermee bezig om dit het meest toegankelijke huis van Amsterdam te maken. 
 

Project toegankelijkheid 

Merel van Meerkerk is aan het woord. Joke en Nynke hebben een pilot 
toegankelijkheid opgezet. En als projectleider toegankelijkheid mag Merel dit stokje 
overnemen om het Claverhuis zo 
toegankelijk mogelijk te maken.  
Merel verteld enthousiast dat ze 
antwoord zoekt op vragen als: ‘Wat 
kunnen we van elkaar leren’. Welke 
afspraken maken we met elkaar?’. 
Wat is ervoor nodig dat iedereen 
die binnen komt gezien wordt. Welk aanbod ontbreekt?’ 
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En wat gebeurt er al veel! Er is een stroomschema gemaakt over wie gasten die 
binnen lopen als eerste tegenkomen.. Er worden nu vrijwilligers ingezet als 
gastheer/gastvrouw die bewust gasten welkom heten. Het aanbod wordt 
aangevuld. Zo is Arkin zorgtoeleiding nu aangesloten. Er is beneden een flexruimte 
gecreëerd waar werkers in de wijk zouden kunnen werken en elkaar ontmoeten. 
Ook is er PR gemaakt voor het Claverhuis zodat mensen de weg ook weten te 
vinden naar het Claverhuis. 
 
Kortom de basis is op orde. Maar toegegeven; in de praktijk loopt het soms wat 
minder soepel. Elke 6 weken is er daarom een bijeenkomst. Daarin is het belangrijk 
om te vieren wat goed gaat en bekijken wat niet lukt. Vanaf daar werkprocessen 
aanpassen zodat de klant soepel doorverwezen wordt.  
 

Maar daarnaast is iedereen die 
werkt in de wijk een belangrijke 
toegang tot de ander. Daarvoor is er 
een brede kijk nodig, niet alleen 
binnen je eigen organisatie maar 
ook daar buiten. En hoe zorg je dat 
informatie ook bij de collega’s 
terecht komt?  
 
Genoeg stof om verder over na te 
denken en hopelijk ook ons te 
prikkelen toegankelijk te zijn. 

 

Tips en ideeën  

Nynke vraagt of we nog tips hebben? Eric: Juridisch loket inloop alleen 
vrijdagmiddag. Dit is lastig als je dan net niet kunt.  Je kunt altijd bellen voor een 
afspraak.  
Mohammed :Sociale toegang is mooi en belangrijk: ik mis alleen klanten die juist 
niet uit de deur uit durven of binnen durven te komen.  
Ook worden er ideeën geopperd als: Samen iets organiseren (met andere 
organisaties) zodat je eigen klanten meeneemt. En dat van belang is dat dat we 
alert blijven op wat we missen voor onze klanten. Dit in een pot droppen? 

  

 

 

 

Signalen 

Signalen of dingen die je mee wilt geven: Er bestaat een mantelzorg steunpunt 
Amsterdam. En op 15 november is er een theaterstuk: ‘het mantelzorgmonoloog’ in 
de Boomspijker. 
 
Joke van de OAR: We laten onderzoek doen door HvA in deze buurt over 
knelpunten in toegankelijkheid. Dit is veelal vervoer. Advies: vanuit Claverhuis 
gesubsidieerde golfkarretjes/busjes. Ze vraagt of we dit herkennen als belemmering 
voor met name ouderen? Maaike vult aan: Dock in Haarlem gebruikt golfkarretjes. 
Vrijwilligers rijden in deze golfkarretjes. 
 
Ruth van het OKT: veel gescheiden ouders waarvan iemand een huis zoekt. Ook bij 
Centram een toename aan scheidingen. Centram en Regenboog is aan het 
uitzoeken wat te doen met deze groep? Ze kan contact opnemen met Merel van 
Meerkerk of Jelle Broerse. 
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