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WAT GEBEURDE ER IN 2021? 

In het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen werken de 28 stadsdorpen in Amsterdam en 

omgeving samen. Ons gezamenlijke doel is het nabuurschap in de stad te vergroten. In 

2021 is veel werk verzet om het Netwerk een stap vooruit te brengen. 

Een paar hoogtepunten: 

Een nieuwe naam, een nieuw logo 

In de loop van 2021 is onze naam veranderd. Ook onze domeinnaam en ons emailadres 

werden aangepast. We heten nu overal Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen. Ons nieuwe 

logo werd in november gepresenteerd en is nu overal te vinden. 

 

 
 

Vijf succesvolle workshops 

Dankzij de verworven subsidie organiseerden we vijf workshops waaraan ruim 50 

stadsdorpers uit 16 stadsdorpen deelnamen. Ook hielpen we 3 initiatiefgroepen een start 

te maken met een stadsdorp in hun eigen buurt. Alle vergaarde kennis en ervaring is 

online terug te vinden in onze Kennisbank op de website. 

 

Een monitor met informatie over alle stadsdorpen 

In 2020 hielden we een onderzoek onder alle stadsdorpen. De kerngegevens uit dat 

onderzoek hebben we nu – in grafische vorm- op één A4 gezet. 

 

Opbouw van dit verslag 

In dit verslag geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen per thema: 

- Activiteiten 

- Communicatie 

- Organisatie 

Aan het eind van het verslag is de volledige Monitor opgenomen en een woordwolk met de 

belangrijkste zaken waar stadsdorpen zich mee bezighielden. Op de achterkant van het 

verslag is een collage opgenomen van de logo’s van de stadsdorpen in Amsterdam en 

omgeving. 

De CoCo van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen 

Amsterdam, februari 2022 

  

https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/kennisbank/
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Meer samenwerking tussen stadsdorpen

Betere communicatie

Aantrekkelijke Netwerkbijeenkomsten

Een sterker Netwerk

ACTIVITEITEN 
• De uitkomsten uit het onderzoek naar de stand van zaken van de stadsdorpen anno 

2020 zijn omgezet in concrete acties. De vier concrete voornemens waren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tijdens de online Netwerkbijeenkomst eind mei 2021 zijn de plannen besproken om 

deze voornemens in actie om te zetten. De uitvoering van de plannen begon in juni. 

• In augustus ging de eerste activiteit van start: de MAEX workshop. Met de 

workshop werden stadsdorpen geholpen om subsidie aan te vragen via de Impuls 

Zorgzame Gemeenschappen, die in november werd uitgeschreven. Drie 

stadsdorpen vroegen subsidie aan om hun organisatiekracht verder te versterken. 

De drie aanvragen werden alle drie toegewezen. 

 

 

• In de periode augustus-november vonden in totaal 4 workshops plaats in 

Buurtcentrum de Eester in Amsterdam-Oost. De onderwerpen voor de workshops 

waren gebaseerd op grootste uitdagingen die stadsdorpen aangaven in het 

onderzoek van 2020. Dit waren de thema’s: 

o Succesvol Communiceren 

o Hoe begin ik een stadsdorp? 

o Vinden en Binden van stadsdorpers 

o Inclusiviteit 

 

• De ervaringen en evaluaties van de workshops waren zeer positief. Alle materialen 

van de workshops zijn online te vinden in onze Kennisbank. 

https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/informatie/?wpv-onderwerp=workshops
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• Op 19 november konden we voor het eerst sinds 1,5 jaar weer fysiek bij elkaar 

komen voor een Netwerkbijeenkomst ditmaal in Buurtsalon Jeltje. Daar konden de 

banden worden aangehaald, werden de stadsdorpen bijgepraat over het Netwerk 

en de Kenniskring Zorg & Wonen. En Stadsdorp Beter een Goede Buurt (uit de 

Hoofddorppleinbuurt) presenteerde zich als inspiratie voor andere stadsdorpen. 

• Overleg met de Kenniskring Zorg & Wonen leidde tot meer samenwerking en de 

gezamenlijke wens om te kijken hoe we elkaar verder kunnen versterken binnen 

het Netwerk de komende periode. 

 

 

 

 

 

Landelijk Netwerk 

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is sinds 2020 lid van de NLZVE. Nederland Zorgt 

Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met 

welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en 

onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de 

belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau. 

We hebben als lid van de vereniging NLZVE deelgenomen aan de ledenvergaderingen en 

we hebben samengewerkt met de Helpdesk. Rondom de subsidieregeling Zorgzame 

Gemeenschappen hebben we meegedacht over de vorm en inhoud en hoe stadsdorpen 

hiervan gebruik zouden kunnen maken. 

  

 

3 nieuwe 

stadsdorp 

initiatieven 

ondersteund 

 

4 workshops 

met ruim 50 

deelnemers 

 

MAEX-subsidie 

voor 3 

stadsdorpen 

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/home/default.aspx
https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/home/default.aspx
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COMMUNICATIE 

• In de loop van de jaren werden verschillende namen gebruikt voor de 

samenwerkende stadsdorpen. Om daar wat meer eenheid in aan te brengen 

hebben we een naamswijziging doorgevoerd, zodat nu overal Netwerk 

Amsterdamse Stadsdorpen gebruikt wordt. Ook ons websiteadres en ons 

emailadres zijn hierop aangepast. 

• Ons motto is vanaf nu: samen werken aan nabuurschap in de stad. 

• Er is een logo gemaakt voor het Netwerk dat de veelkleurigheid en de spreiding van 

de stadsdorpen weerspiegelt: 

 

• Ook is een infographic gemaakt waarin de kerngegevens staan van alle 

stadsdorpen (onze monitor). Het document staat op pagina 10 van dit verslag. 

• De informatiemails die verstuurd worden aan de stadsdorpen zijn nu verdeeld in 

twee soorten: Netwerkmails (voor interne netwerkzaken) en Doorstuurmails 

(interessante informatie van externe partijen). 

• In oktober en november hebben we onze website zichtbaar en onzichtbaar 

verbeterd. Er is veel nieuwe inhoud geplaatst en de beveiliging en vindbaarheid van 

de website is sterk verbeterd. 

• Begin 2022 verscheen onze eerste Netwerk Nieuwsbrief. Inmiddels is een bestand 

opgebouwd van 150 relaties. 

• De Kennisbank op onze website is geactualiseerd en bevat nu allerlei nuttige 

informatie voor stadsdorpers. Zoals corona-updates, tips voor het opzetten van een 

binnenbuurt en alle materialen van de workshops. 

• Er is een begin gemaakt met drukwerk om het Netwerk beter te kunnen 

presenteren, zoals visitekaartjes en een folder. 

  

info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl
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ORGANISATIE 

De NLZVE en VWS-subsidie waren een grote steun in de rug 

• In juni 2021 ontvingen we een toezegging van Nederland Zorgt voor Elkaar 

(NLZVE) dat zij de workshops in het najaar wilde ondersteunen door de kosten voor 

de locatie en voor een trainer voor hun rekening te nemen. 

• In oktober kregen we een tweede positief bericht. De subsidieaanvraag die we als 

Netwerk deden in het kader van de regeling Maatschappelijke Stimulering 

Vrijwilligers werd toegekend. De aanvraag behelsde de verbetering van de website, 

het ontwikkelen van materiaal voor de workshops voor de stadsdorpen, het 

opzetten van onze Netwerknieuwsbrief en het organiseren van de 

Netwerkbijeenkomst in november 2021. 

CoCo (CoördinatieCommissie) 

• De groep stadsdorpers die de coördinatie doet binnen het Netwerk heet vanaf nu 

CoCo (Coördinatiecommissie). Ook voor deze groep bestonden in het verleden 

verschillende benamingen die soms tot verwarring leidden. 

 

• Het hele jaar bestond de CoCo uit 5 leden te weten van links naar rechts Daan van 

den Briel, Wieneke van Stenis, Jacques Allegro, Marion Mulder en Peter Zijlema. 

• Per 1 januari 2022 traden twee leden van de CoCo terug, te weten: Daan van den 

Briel en Wieneke van Stenis. We zijn druk op zoek naar nieuwe CoCo-leden, zodat 

het team in de loop van 2022 weer compleet is. 

• De manier van werken van de CoCo is vastgelegd conform de verplichtingen uit de 

nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit document heet 

Werkwijze CoCo en is te vinden op onze website. 

https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/cms/wp-content/uploads/2021/12/Werkwijze-CoCo-december-2021.pdf
https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/netwerk-nlzve-kenniskring/


  Jaarverslag 2021 

 

 

 

8 

 

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is nu een organisatie 

• Om verplichtingen te kunnen aangaan is het Netwerk ingeschreven als informele 

vereniging bij de Kamer van Koophandel. 

• Tevens beschikt het Netwerk nu over een eigen bankrekening bij BUNQ bank. 

• In oktober werd een eenvoudige boekhouding aangelegd en een adressenbestand 

samengesteld voor onze nieuwsbrief. 

• Conform de privacywet heeft het Netwerk een eigen privacyverklaring. Hierin staat 

beschreven hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Deze verklaring is 

gepubliceerd op onze website. 

• Inmiddels is er een eerste plan gemaakt voor het verwerven van meerdere bronnen 

van inkomsten, om zo een stabiele financiële basis voor de toekomst te kunnen 

creëren. 

   

 

 

Ons doel 

Het Netwerk Amsterdamse 

Stadsdorpen heeft als doel te 

zorgen voor meer 

nabuurschap in de stad. Dit 

doen we door stadsdorpen 

samen te brengen, te 

informeren, te scholen en hun 

belangen te behartigen. 

Hiermee beogen we de 

stadsdorpen te versterken in 

hun rol in de stad. 

 

Ons karakter 

Het Netwerk: 

- is een informele vereniging 

zonder hiërarchie; 

- heeft een lichte structuur en zo 

weinig mogelijk interne regels en 

procedures; 

- is laagdrempelig: je aansluiten 

kost niets; 

- wil transparant zijn: open in wat 

zij doet en met toegankelijke 

verantwoording over haar 

activiteiten, organisatie en 

financiën; 

- wil zorgvuldig zijn: we doen wat 

we zeggen, en we zeggen wat 

we doen. 

https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/cms/wp-content/uploads/2021/12/Privacyverklaring-Netwerk-Amsterdamse-Stadsdorpen-2021.pdf
https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/netwerk-nlzve-kenniskring/
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DE BLIK VOORUIT OP 2022 

Er is veel voorbereidend werk verzet in het afgelopen jaar. In 2022 kunnen we deze basis 

gaan gebruiken om de activiteiten van het Netwerk verder te ontplooien. Het doel hiervan 

is de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving te versterken. Zodat er meer samenhang en 

cohesie ontstaat in de grote stad Amsterdam en haar omgeving. 

De CoCo heeft een plan gemaakt voor het Netwerk in 2022. Kort samengevat gaat het om 

het ontwikkelen van deze vier functies van het Netwerk: 

   

 

 

 

 

  

Samen brengen

Belangen 
behartigen

Informeren

Scholing & 
ontwikkeling

Enkele voorbeelden van activiteiten bij deze vier functies: 

- Samen brengen: Netwerkbijeenkomsten, digitale vergaderingen; 

- Scholing & Ontwikkeling: workshops, trainingen en opleidingen; 

- Informeren: doorsturen van relevante informatie en initiatieven; 

- Belangen behartigen: zorgen voor publiciteit voor en over 

stadsdorpen en het opbouwen van contacten. 
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    Onze monitor: 

 

 

De monitor is ook te vinden op onze website. 

https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/overzicht-stadsdorpen/
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Wat stadsdorpen bezighield in 2021:
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