
Notulen wijktafel Noord West donderdag 16 april van 13:30-15:00, 2020 
Locatie: Microsoft Teams 
Voorzitter: Jolanda Schulze (SAG) 
Notulist: Eliza Rikkelman (Notulist Amsterdam) 
Aanwezig: Conny Blokker (Stichting Doras), Ineke Zwanikken (Cordaan), Jennie Boer (Alliantie 
wijkzorg Noord), Jose de Nijs (Stichting Doras), Juliette Guittet (ANErgo Ergotherapie), Mieke 
Rook (Stichting Doras), Neomee Alain (BovenIJ ziekenhuis), Jessy Tol (Stichting Doras), Thea 
Blijendal (Stichting Doras), Vera Slop (Stichting Prisma), Paul Thijssen (Cordaan), Esmee 
Claessen (Stichting Doras), Hosper Mulder (Stadsdeel Noord), Rina Vis-Stoeltjes (Cordaan), 
Claudia Klomp (Samen Doen) 
 
1. Impact corona-beleid en signaleren uit het veld 

− Conny Blokker: Budgetcoaches hebben normaliter budget-op-maat-gesprekken. Deze 
gesprekken worden altijd in fysieke aanwezigheid gevoerd. Nu wordt dat echter 
telefonisch gedaan, dit gaat verbazingwekkend goed. Het is een mooie manier van 
werken, maar het persoonlijk contact is soms wel een gemis. Voornamelijk bij mensen 
die zelf geen formulieren kunnen invullen of kunnen internetbankieren.  

− Mieke Rook: Bij stichting Doras gaat het goed met de digitale oplossingen. Er is nu ook 
iets ingedeeld op kantoor waar cliënten veilig kunnen komen indien het echt 
noodzakelijk is. Het is een spreekkamer met een tussendeur, waarbij er ook papieren op 
afstand kunnen worden overhandigd. Zelf merkt Mieke dat het belangrijk is om tijd te 
maken voor ontspanning naast het thuiswerken.  

− Ineke Zwanikken: Er wordt voornamelijk gebeld met cliënten, dit gebeurd veel vaker dan 
dat er normaliter contact was. Er wordt opgemerkt dat instanties momenteel geduldiger 
zijn. Cliënten worden zelf ook steeds handiger met het foto’s maken van papieren en 
deze versturen via Whatsapp. Verder wordt er met Cordaan nog gekeken naar het 
bedenken van constructies om dingen nu te gaan regelen. 

− Vera Slop: Bij stichting Prisma zorgen ze er normaal gezien voor dat mensen kunnen 
participeren. Dit is nu echter lastig omdat hun doelgroep zo min mogelijk naar buiten 
gaat en zo min mogelijk fysiek contact hebben met anderen. Er zijn wel een aantal 
dingen georganiseerd: 

o Er zijn belmaatjes ingezet waarbij bestaande maatjeskoppels contact 
onderhouden via bellen en beeldbellen op afstand. 

o Er zijn veel nieuwe vrijwilligers, deze vrijwilligers kunnen ook met cliënten 
bellen. Hierdoor hebben cliënten sociale contacten en kan bijvoorbeeld het 
nieuws makkelijk worden uitgelegd en kunnen er tips worden gegeven. 

o Het YouTube kanaal is nieuw leven ingeblazen met filmpjes voor de doelgroep.  
o Indien een cliënt niet met zijn of haar belmaatje kan bellen, kan er altijd gekeken 

worden naar een tijdelijk alternatief. Soms is het echter beter om even te 
wachten tot het belmaatje weer in staat is om te bellen, omdat zij al een band 
hebben opgebouwd. 

− Esmee Claessen: Het gaat goed en er wordt veel gedaan via beeldbellen. Het is soms wel 
lastig om thuis te werken, omdat ze een klein kind heeft, gelukkig kan ze dit afwisselen 
met haar partner. 

− Rina: Bij sommige cliënten van Cordaan worden nog wel huisbezoeken gedaan, maar wel 
met afstand. Een aantal cliënten hebben hier moeite mee, maar naar mate de tijd 
vordert gaat dit steeds beter. Een aantal cliënten hebben telefonische contact. Deze 
cliënten worden nu vaker gebeld dan dat er normaliter langs zou worden gegaan.  

− Hosper Mulder: Vanuit de gemeente Amsterdam is er een mogelijkheid om laptops te 
verspreiden via maatschappelijke organisaties voor mensen die behoevend en 
kwetsbaar zijn en zelf geen middelen hebben: www.amsterdam.nl/laptopactie  

http://www.amsterdam.nl/laptopactie


− Neomee Alain: Vanuit het BovenIJ ziekenhuis wordt veel met beeldbellen gedaan. Er 
komt weer naar voren dat preventie erg belangrijk is. Daarnaast verwachten ze dat er 
later nog veel druk gaat komen. Neomee en haar man en kinderen hebben Corona 
gekregen, maar het gaat gelukkig goed met hen. 

− Juliette Guittet: Bij AnErgo Ergotherapie gebruiken ze WeSeeDo om beeld te bellen met 
cliënten. Het is prettig dat ze clienten kunnen uitnodigen via een link, en de cliënt alleen 
maar de link hoeft aan te klikken. Deze oplossing is helemaal AVG-proof. 

− Paul Thijssen: Er is nu voornamelijk contact met zijn cliënten bij Cordaan via Whatsapp 
en mail. Analfabeten kunnen spraakmemo’s sturen via Whatsapp. 

− Jennie Boer: Vanuit Cordaan en Amstelring zal er weer langzamerhand dagbesteding 
worden opgestart die aan alle voorwaarden voldoen. HVO Querido is mobieltjes aan het 
verzamelen en uitdelen voor mensen zonder mobiel. Het thuiswerken gaat goed bij 
Jennie.  

− Claudia Klomp: Bij Samen Doen horen ze voornamelijk dingen van bekende mensen. 
Daarnaast zijn er ook wel wat nieuwe mensen die contact opnemen. Alles wordt vrijwel 
telefonisch gedaan. Er wordt ook contact gehouden met scholen en leerkrachten die 
eventueel vaker gezinnen kunnen bellen. Daarnaast probeert de organisatie ook 
onverwachts te (beeld)bellen zodat gezinnen zich niet kunnen voorbereiden en je 
wellicht de ware situatie in beeld krijgt.  

 
2. Buurtteams 

− Bij de uitnodiging zat een brief dat de inkoop van de buurtteams is uitgesteld. Per 1 juli 
zullen de offertes worden opgesteld naar aanleiding van de aanbestedingsuitvraag. Aan 
het eind van het jaar zal bekend worden welke organisaties het gaan doen. In 2021 
zullen de teams van start gaan en worden ingericht binnen de verschillende stadsdelen. 

− In maart zouden er bijeenkomsten zijn, maar deze moesten worden afgelast. Deze 
bijeenkomsten en co-create sessies zullen wel weer voor de zomer worden opgepakt via 
beeldbellen.  

− Er is iemand aangesteld vanuit de Sigra om te kijken naar de arbeidsrechten.  

− Meer informatie over de ontwikkeling van de buurtteams kan gevonden worden op: 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/ 

 
3. Mededelingen 

− Bij stichting Doras zien ze de aanmeldingen terug lopen. Daarom wordt er nu gekeken 
hoe mensen de organisaties goed kunnen bereiken.  

− Als professionals cliënten hebben waarbij nu financiële problemen ontstaan, kunnen zij 
worden aangemeld bij Doras voor een budgetcoach. Hoe eerder men aan de bel trekt, 
hoe beter. Het is fijn als mensen gewoon heel laagdrempelig kunnen worden geholpen.  

− Indien het nog niet mogelijk is om de volgende wijktafel fysiek te laten plaatsvinden, 
willen de deelnemers graag dat de wijktafel weer via beeldbellen zal plaatsvinden.  

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/

