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020 sessie StadsDELEN; dinsdag 21 november 2017  
 

We spreken af:  

1. Wachttijdmanagement 

2. Taalfeest 

3. Doelgroepbereik en vervolgstappen 

4. Studenteninzet van buiten en binnen Amsterdam 

5. Uitwaaieren over de stad van initiatieven die studenten inzetten  

6. Bewoners bereiken 

7. Bewoners benaderen  

8. Taalachterstand en voorlezen 

9. Cursusaanbod (Taal / Digivaardig) in kaart 

10. Leren van elkaar  

 

Andere punten  

 

Handige links  

 

 

1. Wachttijdmanagement 

De gemeente heeft een opdracht met een bedrijf. Zij leveren via Social Return de 

mogelijkheid om wachttijden te reguleren: wachttijdmanagement. Laura Boon 

(L.Boon@amsterdam.nl) is contactpersoon van de gemeente Amsterdam. Gert Dijkstra 

van de Buurtwerkkamer (info@buurtwerkkamer.nl)in Zuidoost en Floor Wijnants, Nieuw-

West, (floor@vooruitproject.nl) van het project Vooruit (Studenten voor de Samenleving) 

zijn geïnteresseerd. Vanuit de gemeente willen we in gesprek gaan met de Voedselbank 

en Laura Boon. Zij kampen ook regelmatig met wachttijden. Wellicht is hier het een en 

ander aan te managen. Hans Dijksman (H.dijksman@amsterdam.nl) en Tanja Overbeek 

(t.overbeek@amsterdam.nl) pakken dit op. 

 

2. Taalfeest 

Nicoline van Huijstee (nicoline@eduza.nl) van het project in Zuidoost ‘Praat Nederlands 

met me’ is met een Taalfeest in Zuidoost gestart met het onder de aandacht brengen van 

de verschillende taalaanbieders en projecten waaraan mensen kunnen deelnemen. Zij 

geeft aan dat dit interessant kan zijn voor andere stadsdelen. Huub Walewijn 

(huubdiaconie@gmail.com) van de Protestantse Diaconie geeft aan dat hij hierin 

geïnteresseerd is. Huub coördineert het Taalcafé in Noord. 

(http://www.bethelkerkamsterdam.nl/activiteiten/taalcafe).  

Huub en Nicoline nemen contact op met elkaar.  

 

3. Doelgroepbereik en vervolgstappen 

Doris Bolten van stadsdeel Zuidoost (d.Bolten@amsterdam.nl) , Stichting Carabic, Leila 

Azzam, (leila_azzam@hotmail.com ), Stichting Vrouwennetwerk Stella Meulenbelt, 

(info@workinlight.nl), Mariska (Deltal Lloyd Foundation) gaan afspraken maken over 

doelgroep bereik en de mogelijke vervolgstappen. Dit wordt begeleid door Kristel 

Barrientos en Nicoline van Huijstee (nicoline@eduza.nl) van Eduza.  
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4. Studenteninzet van buiten en binnen Amsterdam 

Floor Wijnants (floor@vooruitproject.nl) van stichting Vooruit en Maureen van Stichting 

Caribic (m.hubbard@hotmail.com) gaan met elkaar in gesprek om de mogelijkheden uit 

te zoeken om meer studenten die in de gebieden wonen te betrekken bij lokale 

initiatieven.  

 

5. Uitwaaieren over de stad van initiatieven die studenten inzetten 

Er zijn verschillende organisaties die studenten inzetten om projecten uit te voeren in de 

stadsdelen. Het idee leeft om meer studenten die uit de wijk afkomstig zijn te betrekken 

bij deze activiteiten. Het gebeurt al wel. Maar het is een goed idee om hierover te 

brainstormen en mogelijk met nieuwe voorstellen te komen. 

Dat gaan we met de volgende organisaties doen: 

Vooruit, Floor Wijnants, floor@vooruitproject.nl  

MoneySchool, Salih Türker, s.turker@diversiteitsland.nl 

Boot, N. el Fassi, n.el.fassi@hva.nl 

Weekendacademie, Noor Waardijk, noor@weekendacademie.nl 

Academie van de Stad, Lars Klamer, klamerlars@gmail.com 

Academie van de Stad, Jovana Tomic, jovanatomic26@gmail.com 

Stichting Carabic, Maureen Hubbard, m.hubbard@hotmail.com 

Stichting Carabic, Leila Azzam, leila_azzam@hotmail.com 

 

6. Bewoners bereiken 

Brainstormen hoe we bewoners beter kunnen bereiken. Dit gaan we doen met: 

Linda Carolus, lindavalentijn@yahoo.com 

Azar Moshaver, a.moshaver@amsterdam.nl 

Stichting Carabic, Maureen Hubbard, m.hubbard@hotmail.com 

 

7. Bewoners benaderen 

Werkgroep om voorstellen te doen hoe bewoners te benaderen:  

Azar Moshaver, stadsdeel Nieuw-West, a.moshaver@amsterdam.nl 

Ricardo Buskop, Sezo, r.buskop@sezo.nl 

Floor Wijnands, Vooruit!, floor@vooruitproject.nl 

Paul Willemse, Daklozencollectief, epwillemse@hotmail.com 

Specifiek jongeren bereiken: Avrill Reding, Madizo, a.reding@madizo.nl 

 

8. Taalachterstand en voorlezen 

Er worden verschillende projecten uitgevoerd om taalachterstand in te halen. Er is goede 

samenwerking tussen organisaties. Door reacties uit de zaal spreken Jovana Tomic van de 

Voorleesservice (jovantomic26@gmail.com) en Nicoline van Huijstee (nicoline@eduza.nl) 

van ‘Praat Nederlands met me’ met elkaar af om na te denken over mogelijke andere 

manieren van samenwerking.  

 

9. Cursusaanbod (Taal / Digivaardig) in kaart 

Er werd gesproken over de verschillende taalprojecten en cursussen digivaardigheden. 

Joop Lahaise van MUG (directie@mugweb.nl) is geïnteresseerd om projecten op het 

gebied van taal en digivaardigheden in MUG magazine op te nemen. Hij gaat hiermee in 

gesprek met Lars Klamer van het Formulierencafé (klamerlars@gmail.com) om te kijken 

of hierover een artikel in MUG magazine kan verschijnen. 
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10. Leren van elkaar  

Stedelijke maatschappelijke initiatieven die lokaal worden georganiseerd, zoals Buurtbuik 

en Buurtcamping willen met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en misschien tips te 

geven aan de gemeente over de contacten met de stadsdelen. Thomas de Groot, 

Buurtbuik (thomas@buurtbuik.nl) en Katusha Sol (katusha@debuurtcamping.nl) en 

Roderik Schaepman (roderik@debuurtcamping.nl) van de Buurtcamping.  

 

 

Andere punten: 

 

 Stuur je klant /cliënt door naar andere projecten en initiatieven!  

De Buurtcamping roept dit op aan alle aanwezigen.  

 

 Vragen aan Pact voor Amsterdam kun je stellen via: pact@amsterdam.nl 

Vragen over gebiedsgerichte armoedeprojecten in stadsdelen, kun je mailen  

aan Hans Dijksman via h.dijksman@amsterdam.nl 

 

 

Handige links: 

www.amsterdamvoorziet.nl   (van Stichting Sina); 

www.amsterdam.nl/pakjekans; 

www.amsterdam.nl/sociaalloket 

www.amsterdam.nl/intermediairswpi  

www.pact-amsterdam.nl  
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