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Wijktafel centrum west  

Thema: Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost 

Datum: 03-12-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuin Wittenburg 

Thema: Dakloosheid 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 10-12-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Ons Genoegen 

Thema: Eigen Regie 

 

 

Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 
 
 
 
 

 

Vandaag zullen we het hebben over veiligheid rond huis. We doen de wel bekende 
voorstelronde. Daarbij vertelt Henri Kogelman van de brandweer iets kort over 
brandveiligheid.  
De brandweer gaat er ook regelmatig op uit om bewoners in de wijk te bezoeken. 
Dan geven ze voorlichting en hangen ze gratis brandmelders op.  Op 27 november 
van 14:00-17:00 uur, vindt er in het Claverhuis een manifestatie plaats met als 
thema: ‘Prettig en veilig wonen in de Jordaan’. We zijn allemaal van harte 
uitgenodigd. Tot slot noemt Henri nog dit: we doen wel woningbezoeken, maar 
komen niet overal binnen. Veel van jullie wel. Samenwerking daarin zou fijn zijn.  
 
Vervolgens worden we aan het werk gezet. Nanette Beks 
hangt grote flip-over vellen aan de wand met daarop 5 
ruimtes die je in of rond je huis vindt. De woonkamer, de 
gang, voor de voordeur, de keuken en de  badkamer. De 
opdracht luidt: schrijf op post-it papiertjes: Waar moet je op 
letten tav veiligheid als je op huisbezoek gaat.  

 
Vervolgens gaan we in groepjes uit elkaar en beantwoorden 
we de volgende vragen: 

 Wat zie je? 
 Wat doe je als je signalen ziet?  
 Wie doet wat? Bij wie meld je wat?  

 
Bij de terugkoppeling worden deze signalen/acties genoemd: 

 Veiligheid is heel breed. (geweld, vervuilde/rommelige huizen). 
 Wat we doen is verschillend: De een denkt ik weet het niet of ik doe het 

niet. De gaat eerst het gesprek beginnen.  
 Kijken wat het netwerk kan doen. Eventueel LdH of Cordaan inschakelen 

(bv het hoardingteam) 
 Samenwerking opzoeken huisarts.  
 Bij kinderen in het spel meteen melden bij veilig thuis. 
 Signalen opmerken zoals geur en kun je er in komen? Soms wen je er aan.  
 Eerst winnen van vertrouwen en verleiden tot toestemming voor hulp. 
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Terugkoppeling casuïstiek 
Omwille van de tijd en een vol 
programma doen we deze keer geen 
casuïstiek bespreking.  

 In het geval van kinderen: is er wel een kamer voor het kind?  
 Ook geen contact is ook een signaal.  
 Ook is er niet altijd vertrouwen dat als je het wel via de officiële weg meldt, 

er ook iets mee gedaan wordt.   
 Signalen kunnen ook zijn: een volle brievenbus. Is er eten in de koelkast? 

Zijn er noodnummers ergens beschikbaar? Wordt medicatie goed 
ingenomen? 

 We mogen ons ook bewust zijn van de minder zichtbare signalen.   
 Bij gezinnen gebruikt men het ‘multisignaal’. Daar kun je zien of een gezin 

bij andere instanties bekend is en wat hun visie is. Dit moet je wel eerst 
met de ouders bespreken.  

 Ook letten op financiële 
veiligheid 

 

Meldpunt zorg en woonoverlast 
 
Nanette Beks van het meldpunt zorg en 
woonoverlast vertelt ons wat zij doen.  
Ze zegt het volgende: ‘We richten ons 
op burgers met complexe problemen. Het gaat om het adres. We zijn er dus niet 
voor als het gaat om een openbare ruimte. Aanmelders zijn burgers die last 
hebben van overlast. Dit kan ook zorgoverlast zijn. Bijvoorbeeld een vermoeden 
van een dementerende buurvrouw.’ Meldpunt zorg en woonoverlast probeert bij 
te dragen aan een oplossing. Door de overlastgever naar zorg toe te leiden 
bijvoorbeeld.  Contact met het meldpunt kan via de telefoon of een digitaal 
formulier.  
Het meldpunt werkt samen met partijen als de GGD, politie, verhuurder of 
woningcorporatie, CentraM, Cordaan, Mentrum. 
Als er een melding wordt gedaan, wordt er eerst een regiecheck gedaan: is de 
persoon al bekend? Is het al in zorg? Indien iemand niet in zorg is. Dan gaat er een 
SPV-er en wijkagent op bezoek bij het adres. Zij onderzoeken waar het gedrag 
vandaan komt. Ligt dit misschien aan psychische problemen of een verslaving? 
Nanette geeft aan dat we ook altijd mogen bellen voor advies.   
Als er kinderen in het spel zijn, altijd veilig thuis inschakelen.  
 

  

 

 

Signalen:  
 
Nynke: 10 november is de dag van de mantelzorger  
Saskia (Cordaan) Ik merk dat ik het lastig vind dat veel vrijwilligers te vrijblijvend 
zijn. Je kunt er niet op bouwen. Saskia zoekt een vrijwilliger voor een mevrouw die 
palliatief is. Ze krijgt de tip om te kijken naar VPTC (vrijwilligers palliatief). 
Verder zijn er allemaal vrijwilligersorganisaties die willen kijken hoe samen te 
werken. Er wordt er gewerkt aan een platform   
In Haarlemmerdorp: we willen daar een buurtaanpak opzetten. Contact Martijn 
(Dock) als je cliënten in deze buurt hebt.  
Dunja: Team ED heeft vrijwilligers die veel cliënten kunnen ondersteunen. Zij doen 
dit vanuit hun eigen ervaring.  
Op www.laatjenietvallen.nl  vind je weer nieuwe activiteiten tbv valpreventie.  
Elizabeth Manders: Ik ben een GGZ coach. Als je niet weet wat je mag/moet doen 
in een situatie kun je haar raadplegen. Ik loop ook vaak in het Claverhuis rond.   
Nog een keer de themadag op 27 november: prettig en veilig wonen in de Jordaan. 
Op deze website vind je alles over woningaanpassingen 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?categoryid=%7b0463A8E9-9ABD-43F5-
B136-2EE7E389CF07%7d   
Nynke:  We willen graag de wijktafels evalueren. Binnenkort sturen we een 
enquête rond. Vul deze alsjeblieft in!  
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