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28-05-2021 

Verslag: 

• Bij aanvang wordt eerst een korte voorstelronde gedaan. 
 

• Mededelingen: 
 
- NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar).  

Jacques Allegro licht toe, dat NLZVE een organisatie is, die allerlei bewonersinitiatieven 
verenigt en deze initiatieven op diverse manieren hulp en ondersteuning biedt. Het is een 
vereniging van netwerken met een helpdesk, een nieuwsbrief, een website en een 
telefonische hulplijn. De NLZVE richt zich vooral op de deelgebieden Zorg & Wonen en 
stimuleert het dorpse karakter van buurten / wijken. 
Ons netwerk van Amsterdamse stadsdorpen is sinds kort lid van deze vereniging.  
Waar de NLZVE ons op korte termijn bij helpt is het houden van een aantal workshops in 
het najaar van 2021. 

- De naamgeving van ons netwerk wordt geleidelijk (algemeen mailadres / site) aangepast. 
Belangrijk is om eenduidig te zijn in het gebruik van namen. 
Het gaat hierbij om: Netwerk Amsterdamse stadsdorpen. 

- De Landelijke Vereniging groepswonen voor ouderen (LVGO) heeft onlangs bekend 
gemaakt, dat zij er bij de formateurs van het nieuwe kabinet op aangedrongen hebben, 
geld vrij te maken voor “burgerinitiatieven”. Het lijkt erop, dat deze wens in de 
kabinetsplannen zullen worden opgenomen. 

 

• Het onderzoek, dat in april 2020 werd uitgevoerd en waarover tijdens de netwerkbijeenkomst 
van november 2020 gesproken werd: 
 
Peter Zijlema geeft, aan de hand van een aantal sheets, in het kort weer wat het onderzoek 
heeft opgeleverd. Deze bevindingen zijn voor de CoCo leidraad voor activiteiten in het najaar 
2021. 
 
Op een vraag over de relatie met de buurtteams wordt het volgende opgemerkt: de buurtteams 
zijn zich nu aan het vormen en zullen zich bezighouden met het verlenen van hulp en 
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ondersteuning op heel veel gebieden. Het wordt dringend aangeraden om reeds in een vroeg 
stadium, eigenlijk dus nu al, als stadsdorp contact te leggen met het buurtteam, dat in de eigen 
omgeving het werkgebied heeft. Goede contacten moeten kunnen leiden tot een goede en 
werkbare verhouding van het stadsdorp met het buurtteam. Kies wel voor een relatie die goed 
past bij het stadsdorp; er zal zeker geen sprake zijn van een standaard samenwerking.  
Gerrit de Jager (Kenniskring Zorg & Wonen) voegt hieraan toe, dat de kenniskring veel 
aandacht besteedt aan de relatie stadsdorpen / buurtteams. Er heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden met stadsdorpen en een vertegenwoordiging van de buurtteams in Amsterdam. 
Gerrit is bereid meer informatie te geven, mocht daar behoefte aan zijn. 

 

• Uitwisselen van ervaringen tijdens én na het corona-tijdperk: 

De deelnemers spreken in 3 groepen met elkaar a.d.h.v. een aantal vragen. Enkele uitkomsten van die 
groepsgesprekken: 

 Groep 1: de binnenbuurten zijn in de afgelopen periode veel belangrijker geworden, de 
nieuwsbrief heeft meer impact gekregen en er is ook een telefooncirkel ontstaan. De 
verwachting is, dat er veel digitaal zal blijven gebeuren, maar dat er zeker ook mengvormen 
terug zullen komen zodra het weer kan. 

 Groep 2: er is veel online gebeurd, maart de buurtkamer bleef open. De nieuwsbrief werd 
belangrijker net als andere online-gebeurtenissen. Gelukkig zag men elkaar op straat en 
ontstonden er wandelgroepen. 

 Groep 3: na een eerste periode van “ingezakte belangstelling” werd er toch ook heel veel 
samen gewandeld en kwamen er spontane kleine clubjes, die samen iets ondernamen. De 
ervaringen van de binnenbuurten waren zeer wisselend. 

Als de corona-beperkingen opgeheven zijn, zo geven de 3 groepjes aan : het is moeilijk in te 
schatten. Waarschijnlijk blijven wandelclubs bestaan en zullen de contacten in het eigen stadsdorp 
wel weer op dezelfde of een iets andere manier dan voorheen, worden voortgezet. 

 

• Overige aandachtspunten: 
 

- Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. 
Informatie over de betekenis van deze wet is inmiddels naar alle stadsdorpen gestuurd. 

- CoCo: onze commissie heeft dringend behoefte aan nieuwe mensen. In het najaar zal een 
aantal leden hun deelname beëindigen. Elk CoCo-lid heeft zijn/haar eigen inbreng en in 
goed onderling overleg wordt de werkwijze bepaald en de taken verdeeld.  
Dringend verzoek om op zoek te gaan naar mensen in de stadsdorpen, die dit CoCo-werk 
zou willen gaan doen. 
Graag aanmelden bij Marion Mulder. 

- Hetzelfde geldt voor de website: ook voor het bijhouden van de site wordt dringend 
gezocht naar een beheerder. De geschatte tijdsinvestering hiervoor is ongeveer 1 uur per 
maand, echter niet gelijk verdeeld over het jaar.  
Graag in eigen omgeving zoeken naar iemand, die bereid is dit te doen. 
Aanmelden bij Marion Mulder. 

- Workshops in het najaar: er is een plan om in september en oktober op vrijdagmiddagen 
van 14.00 uur tot 17.00 uur workshops te organiseren.  
Ongeveer 8-10 personen per workshop. 
Locatie: De Eester aan de Van Eesterenlaan 
Na de workshop is gezamenlijk eten in De Eester mogelijk. 
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Naast het bevorderen van de onderlinge contacten zal er o.a. ook aandacht uitgaan naar: 
Hoe wordt het stadsdorp een goede afspiegeling van de buurt?  
en  
Hoe activeer je deelnemers? 
 
In de tweede helft van juni volgt meer informatie over deze workshops. 

 

• Rondvraag: 
 
- Gerrit de Jager vertelt over een aantal digitale cursussen, die hij heeft ontwikkeld. De 

cursussen rond thema’s als: 
 Hoe werkt zoom? 
 Contactloos betalen. 
 Hoe werkt en hoe bereik ik een huisartsenportaal? 
 De werking van iPad en IPhone. 

Gerrit is bereid om stadsdorpelingen, die deze cursussen aan hun eigen stadsdorpen zouden 
willen geven, een keer mee te laten draaien in zijn cursussen.  
Belangstellenden kunnen zich bij hem aanmelden. 
 
- De eerstkomende (live) Netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd op vrijdag 19 november 

2021 van 15.00 tot 17.00 uur in Buurtsalon Jeltje in de Eerste Helmersstraat. Nadere 
informatie volgt nog. 

 

Met dankzegging aan Peter Zijlema voor zijn fantastische digitale ondersteuning van deze bijeenkomst 
sluiten we de middag af 

 

Daan van den Briel 

lid Coördinatie Commissie 

 

Bijlagen: 

• Overzicht deelnemers 
• Presentatie in sheets 

 

 
 

 


