
Gouden tips en evaluatie van de uitwisselingsdag 13 juni van alle stadsdorpen Amsterdam 

Kijk ook geregeld op www.stadsdorpenamsterdam.nl voor de meest recente informatie! 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

De  bijeen-

komst op 13 

juni werd door 

45 mensen 

bezocht. De 

volgende  

bijeenkomst is 

14 november. 

Zie website! 

 

 

Gouden tips over binnenbuurten:  

 Maak een sociale kaart van de buurt en ook wat breder. 

Zowel van de professionele instanties als ook van 

particuliere initiatieven en vrijwilligersorganisaties. 

 Loop rond in je buurt, kijk wat er zoal is, spreek mensen aan. 

 Help mensen met het onderzoeken en activeren van hun 

netwerk, zodat zij langer en prettiger in eigen regie en in hun 

eigen huis/ omgeving kunnen blijven wonen. 

 http://www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh/h/691/112/956/

Uitleg-en-organisatie/Binnenbuurten  is een notitie om het 

gesprek over binnenbuurten te starten.   

 

Er zijn inmiddels 

19 stadsdorpen in  

en om 

Amsterdam.  

Gouden tips van en voor startende stadsdorpen:  

 Begin met een startbijeenkomst waarin je meningen en 

wensen en bereidheid tot actie peilt 

 Denk na over de juridische vorm die je nastreeft: een 

organisatie of een beweging.  

Gouden tips over externe communicatie: 

 Voorkom dat stadsdorpen tegen elkaar worden uitgespeeld. 

 Zet je in om externe partijen dienstbaar te laten zijn aan ons 

als stadsdorpen. 

 

 

Gouden tips over interne communicatie: 

 Persoonlijke contacten zijn en blijven heel 

belangrijk 

 Als je een website maakt, stel jezelf dan de 

vraag: “welke site zou je dagelijks bezoeken 

en waarom?” Dan weet je hoe je je website 

attractief kunt maken.  

Gouden tips over ambities  

 Pas op voor bureau-

cratisering: laat het initiatief 

bij de leden, al kan het 

bestuur/de initiatiefgroep wel 

ideeën aandragen. 

 Maak een creatieve denktank 

bestaande uit mensen uit de 

drie overkoepelende 

werkgroepen en publiceer 

hun ideeën op 

stadsdorpenamsterdam.nl 

 

43 mensen vulden 

de evaluatie in. 

Allen vinden de 

(persoonlijke) 

doelen van de dag 

gehaald!  

Had die ene persoon gelijk, die schreef dat we niet 

moeten vragen cijfers te geven voor de presentaties en 

voor de thema’s aan de tafels? Afgerond scoorden ze 

allemaal een 8.  

http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/
http://www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh/h/691/112/956/Uitleg-en-organisatie/Binnenbuurten
http://www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh/h/691/112/956/Uitleg-en-organisatie/Binnenbuurten


                                                                  

 

 

 

Om aan al deze wensen tegemoet te komen moet wel per toerbeurt ieder stadsdorp iemand 
afvaardigen voor het platform dat deze bijeenkomsten organiseert! Stadsdorp Centrum Oost is 
gevraagd om ons platform  nu te versterken. In april zullen we deze vraag weer stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback over de website stadsdorpen Amsterdam: 

 Graag een interactieve kennisbank, waaran de 

stadsdorpen allemaal kunnen bijdragen. De meningen 

zijn verdeeld of deze openbaar of afgeschermd moet 

zijn. 

 Alle leden van alle stadsdorpen dienen toegang tot de 

kennisbank te hebben. Daarin vind je dan ook de 

sociale kaart etc.  

 Graag toevoegen de mogelijkheid om bericht te 

ontvangen als er wijzigingen zijn op de website.  

Ja, iedereen wil uitwisseling 
en een halve dag bevalt 
goed. 2x per jaar wordt het 
meest genoemd (18x) .5 
mensen willen 3 of 4 keer. 

Gouden tips over zorg: 

 Binnenbuurtcoördinatoren spelen een belangrijke rol bij het gesprek over de balans tussen hulp 

geven en hulp vragen. 

 De relatie tussen stadsdorpen en wijkzorgteams zal beslist tot stand komen. De verhouding 

binnen die relatie vraagt om heldere verwoording vanuit de stadsdorpen hoe zij die verhouding 

zien. Gezien het feit dat beide in ontwikkeling zijn, zal de verhouding geregeld bijgesteld moeten 

worden. 

 Welke eisen kunnen stadsdorpen stellen aan de zorg? Naar de mening van 1 stadsdorp is de enige 

die de kwaliteit van zorg kan beoordelen degene die de zorg nodig heeft/vraagt. 

Gouden tips DAM – 

digitaal: 

 Blijf onafhankelijk 

 Word geen prooi 

voor commerciële 

partijen 

 Blijf authentiek 

De organisatoren stellen 

voor: 2x per jaar. Tussen-

tijds een borrel voor de 

contactpersonen.  

Tip voor wie veel ervaring 
heeft: zorg dat je ook zelf aan 
uitwisselen toekomt! Nieuwe 
mensen, nieuwe ideeën is het 
belangrijkste volgens iedereen. 

 

Suggesties voor volgende keren: 

 Hand-outs of samenvatting presentaties meegeven 

 Verwijzen waar je iets kunt vinden bijv. voorbeeld subsidie-aanvraag 

 Specialisten over een onderwerp vragen die naderhand benaderbaar zijn 

 Van tevoren vragen laten indienen waarop kan worden ingegaan 

 Het bovenstaande kan ook allemaal goed via de nieuwe website. 

 Er lijkt “angst”te heersen voor de gemeente. Iemand van de kant van de gemeente 

uitnodigen om uit te wisselen hoe dat van hun kant eruit ziet en of dat een andere kijk 

op elkaar oplevert.  

 


