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Online welkom 
 
Zoals zoveel anders gaat dan we gewend zijn, ontmoeten we ook bij de wijktafel 
elkaar vandaag anders dan normaal een keer online. De opkomst is groot!  
Sander begint met het uitleggen van de spelregels tijdens deze wijktafel en dat het 
voor ons allemaal nieuw en een beetje onwennig is om de wijktafel online te 
houden. Tijdens deze wijktafel bespreken we onder andere welke 

ondersteuningsmogelijkheden er 
voor onze cliënten, klanten en 
deelnemers er in deze tijden zijn 
en wat verschillende organisaties 
nog bieden aan 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Ook kun je zorgen, signalen en 
vragen delen. 
 

Een aantal mensen aan het woord: 
 
Naima Chekhchar (Dock) Belicht dat er een website is opgericht: ‘Voor elkaar in 
Amsterdam’. www.voorelkaarinamsterdam.nl  Dit is een initiatief van de 
Amsterdamse organisaties voor sociaal werk. Naima verteld dat ze veel 
hulpaanbod hebben gekregen, maar dat er weinig hulpvragen binnen komen. 
Bewoners lijken nog niet om hulp te durven vragen. 
 
Jill en Rogier van CentraM ) vertellen dat het Pluspunt, dat mensen ondersteuning 
biedt bij hun administratie, op dit moment nog dicht is. Dit geldt voor alle huizen 
van de buurt (De Boomsspijker, De Witte Boei en Reel). Maar graag willen ze 
kenbaar maken dat graag met de klant willen kijken naar wat wel mogelijk is. Er is 
nog geen georganiseerd initiatief, maar ze zijn hier druk mee bezig. 
 

http://www.voorelkaarinamsterdam.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpercolab.be%2Fblog%2Fafstandswerken-5-tips-om-te-vergaderen%2F&psig=AOvVaw2JRQYs02ape8YQR0TwXYSB&ust=1588711816584000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjmmPSKm-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 
Thea Stomphorst (Markant) benadrukt dat het belangrijk is om in contact te 
blijven met mantelzorgers, juist in deze tijd. Er komt meer druk te staan op de 
mantelzorger door het wegvallen van bijvoorbeeld dagbesteding en vrijwilligers. 
Daarbij is het tijdens zo’n contactmoment van belang om goed door te vragen. Dus 
om open vragen te stellen. Zie hiervoor ook een aantal tips 
https://www.markant.org/een-goed-gesprek-5-tips-voor-vrijwilligers/  
Markant heeft daarnaast de zorgladder mantelzorg online beschikbaar die 
professionals kunnen raadplegen.  
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg 
 
https://www.markant.org/informatie-mantelzorgondersteuning-in-coronatijd/  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-mantelzorgondersteuning 

 
Groepjes 
We gaan uiteen in groepjes van 5 mensen. De komende 20 minuten bespreken we 
de volgende vragen: 

 

 Hoe kun je mantelzorgers in deze tijden goed 
bijstaan en welke tips en adviezen heb je hierover? 
 

 Zorgmijdend gedrag of een onderbuik gevoel dat 
iets niet goed gaat met een cliënt, hoe ga je hiermee om? 

 

 Zorgen over eigen veiligheid en (mentale) gezondheid, hoe ga je daarmee 
om? 

 

 Hoe houd ik goed contact met mijn deelnemers en 
cliënten zonder ze echt te kunnen bezoeken? 

 
Ieder groepje wijst een woordvoerder aan die een korte 
terugkoppeling plenair geeft. Het volgende kwam naar voren: 
 
- Het is lastig is om van afstand goed de situatie in te schatten. Helemaal als je 

iemand nog niet goed genoeg kent. Daarbij is het belangrijk veel open vragen te 
stellen en echt goed door te vragen. Ook is het belangrijk om met collega’s te 
blijven sparren. 

 
- Er is zorg dat veel zorgvragen worden uitgesteld en dat dit straks allemaal als 

een grote golf over ons heen komt. Signalen hierover kunnen we ook melden bij 
Herman Klein-Tiesink van Clientbelang. h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl 

 
- Blijf met elkaar overleggen en doe het niet alleen.  

 
- Probeer privé en werk gescheiden te houden. 

 
- Er wordt veel digitaal geregeld, maar er zijn veel ouderen en migranten die 

digitaal niet vaardig zijn.  
 

   

 

 

We eindigen deze bijzondere wijktafel met veel nieuwe informatie. Hieronder 
staan er allerlei initiatieven nog even op een rij.  
Nynke geeft aan dat er nog een enquête komt over hoe jullie de online wijktafel 
hebben ervaren.  
Bedankt voor jullie deelname en helaas doen we het borrelen deze keer maar even 
thuis.  

https://www.markant.org/een-goed-gesprek-5-tips-voor-vrijwilligers/
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg
https://www.markant.org/informatie-mantelzorgondersteuning-in-coronatijd/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-mantelzorgondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-mantelzorgondersteuning
mailto:h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F9457bf10-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimages%2Fvraagteken.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.liefshuis.nl%2Fc-3678701%2Fcontact%2F&tbnid=Jkk3yQJVwrXQYM&vet=10CA8QxiAoAWoXChMImNbTtYqb6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=MsE1q5XlvhQtmM&w=990&h=520&itg=1&q=vraagteken&ved=0CA8QxiAoAWoXChMImNbTtYqb6QIVAAAAAB0AAAAAEAw


 

Overzicht 
initiatieven 

https://ditismijn.amsterdam/  
 

Overzicht 
initiatieven 

https://wijamsterdam.nl/  

Belmaatjes Prisma 
(LVB) 

https://www.stichtingprisma.nl/prisma-belmaatje/  

Aanbod voor 
ouderen en 
bewegen 

www.laatjenietvallen.nl  

Vrijwilligerscentrale 
ook tijdens deze 
Coronatijd 

https://www.vca.nu/coronahulp/  

App groep voor 
vragen en tips 

100% Centrum app aanmelden via 
https://chat.whatsapp.com/FKStkmnjcCy60R4McDJmPn 

Sporten met 
Sciandri (en 
balkongym) 

https://www.youtube.com/channel/UCM68UBKLJhNXNRUMLymyEYQ  

Uitleg over corona 
in eenvoudige taal: 
 

http://pharos.nl/ 
http://corona.steffie.nl/ 
http://www.nji.nl/coronavirus 

MEEAZ cursussen 
online 

https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-
clienten/online-bijeenkomst-voor-brussen-en-jonge-mantelzorgers 
 
https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-
clienten/lotgenotengroep-jong-en-nah-online 
 
https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-
clienten/vrouwengroep-ass-online 
 
https://www.meeaz.nl/aanbod-voor-clienten/cursussen-
clienten/mindfulness-online  

Voor praktische 
hulp of een 
luisterend oor 

www.voorelkaarinamsterdam.nl  
 

Activiteiten voor 
mantelzorgers 

https://www.markant.org/agenda/  
  

Dansen voor de 
deur en online 
dansfeest met 
dance connects 

https://www.danceconnects.nl/post/dans-voor-de-deur 
 
https://www.danceconnects.nl/post/club-dans---ook-in-coronatijd 
 

Activiteiten tijdens 
Corona - Roads 

https://roads.nl/activiteiten-corona/  
De Warmline is een telefoonlijn voor en door mensen met een 
psychiatrische achtergrond. De Warmline is 7 avonden per week 
bereikbaar van 19.00 tot 22.00 uur Telefoon: 020 623 45 55 

Online 
dagbesteding 
Cordaan 

https://www.digidagbesteding.nl/  
  

Opvang daklozen https://www.deregenboog.org/nieuws/iedereen-veilig-binnen  

Pluspunten Voor meer informatie kunt u ook bellen met CentraM via 020-
5573338, maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Thuisblijf tips 
tijdens Corona 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/zuid/wp-
content/uploads/sites/10/2020/04/Thuisblijf-Tips-tijdens-Corona-
vanuit-positieve-gezondheid-Wijkzorg-Zuid-.pdf  
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