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Drie organisaties in het sociale domein van de Amsterdamse binnenstad - 

DOCK, CentraM en het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael - hebben van 

de Gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om hun samenwerking te 

intensiveren en nog beter op elkaar af te stemmen. Sinds 2014 werken 

deze organisaties samen in projecten op het gebied van 

armoedebestrijding, het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen 

van langer zelfstandig thuis wonen en ook het afgelopen jaar is er weer 

veel tijd en moeite geïnvesteerd in deze samenwerking. 

 

Deze intensieve samenwerking heeft geresulteerd in kennis van elkaars 

expertise, uitbreiding van netwerken en een beter beeld van wat er in de 

verschillende buurten speelt. Actief de buurten in gaan en problemen 

direct oppakken en doorverwijzen naar de juiste partner hebben hun 

vruchten inmiddels afgeworpen. 

 

De rol van de Huizen van de Buurt in deze omslag is cruciaal: de huizen zijn 

laagdrempelig en bewoners weten ze steeds beter te vinden. Een 

voorbeeld van deze ontwikkeling is Reel, dat van een weggestopt 

jongerencentrum een aanloopplek is geworden voor jong en oud. 

 

Met deze verdere integratie van het welzijnswerk wordt het voor 

bewoners veel gemakkelijker om de weg te vinden. In 2018 komt er in het 

Claverhuis één loket, waarachter de verschillende organisaties integraal 

samenwerken. 

Samenwerking 
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MISSIE — KERNWAARDEN — 

SPEERPUNTEN 

    

 

Missie 

Door in te spelen op de be-

hoeftes van bewoners, hen te 

verbinden, in hun kracht te 

zetten en te activeren bou-

wen wij samen aan een 

mooie, fijne en leefbare Jor-

daan en Gouden Reael. 

 

Kernwaarden  

onafhankelijk - betrouwbaar - 

transparant - aanmoedigend 

- deskundig - benaderbaar 

 

Speerpunten 

armoede - eenzaamheid - 

langer zelfstandig thuis wo-

nen - vormgeven aan de 

dragende samenleving 
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Door de vele overlappende werkzaamheden in hetzelfde gebied zijn met 

name het Wijkcentrum en DOCK steeds dichter naar elkaar toegegroeid. 

Gaandeweg ontstond het idee om te komen tot een overname, een  

transitie die al in 2016 is ingezet. In overleg met alle betrokken partijen is 

uiteindelijk gekozen voor een overname onder strikte voorwaarden van per-

soneel en activiteiten van het Wijkcentrum door DOCK. Dit heeft ertoe ge-

leid dat beide partijen begin 2018 een intentieverklaring hebben onderte-

kend met 1 april 2018 als streefdatum voor de definitieve overname. 

 

Zowel de Wijkraad als de vrijwilligers van het Wijkcentrum zijn in verschil-

lende bijeenkomsten over de overname geïnformeerd. 

 

Dit jaarverslag in deze uitgebreide vorm zal dus tevens het laatste zijn van 

het Wijkcentrum. Wel is het de bedoeling dat het Wijkcentrum blijft bestaan 

als ondersteuning voor het buurtplatform met een beperkt aantal activitei-

ten. 

 

Het bestuur van het Wijkcentrum gaat er vanuit dat de medewerkers bij 

DOCK een prima toekomst tegemoet gaan, waarbij de activiteiten voor de 

Jordaan & Gouden Reael voor de komende jaren gewaarborgd zijn. 

Het financieel jaaroverzicht bij dit verslag kan worden opgevraagd bij het 

bestuur van het Wijkcentrum: bestuur@jordaangoudenreael.nl. 

Transitie 

Op 4 januari 2018 ondertekenden de bestuursvoorzitter van het Wijkcentrum, Wally Soes-

man, en de directeur/bestuurder van Stichting DOCK, Jan Hoefsloot, een intentieverklaring, 

waarin zij uitspraken dat DOCK het personeel, de opdracht en de financiën van het Wijkcen-

trum uiterlijk per 1 april 2018 (of zoveel eerder als mogelijk) zal overnemen. 

Foto Maaike Hermes 
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Het team van het Wijkcentrum werkt dagelijks vanuit het kantoor in het 

Claverhuis. De teamleden (ruim 4 fte) hebben ieder hun eigen 

deskundigheid en aandachtsgebieden. 

Frank Groot - projecten leefbaarheid, aanjagen bewonersinitiatieven, 

netwerken rondom zorg, website Wijkcentrum 

Kees Kramer - educatieve groenactiviteiten, zelfbeheergroepen, Alzheimer 
Trefpunt, groenondersteuning bewoners, groenbeleid stadsdeel 
Maaike Hermes (vanaf 1-11-2017) - communicatie, samenwerking 
partnerorganisaties, bewonersinitiatieven, Pluspunt, overname, Geld Telt 
Marjolijn van Leeuwen (tot 1-8-2017) - samenwerking partnerorganisaties, 

buurtinitiatieven, raakvlak zorg en welzijn 
Martin Spee (tot 1-12-2017) - teambegeleiding, financieel beheer, externe 
contacten, contactpersoon naar het bestuur 
Onno Raadsen - Repaircafé, gedeeld management met bestuur, werkgroep 
Signaleren, coördinatorenoverleg Integraal Wijkteam, buurtconflicten 
Rob Versluijs - Wijkkrant, Wijkraad, openbare ruimte, contacten 
gemeente, buurtsubsidies, bewonersgroepen 

Op 31 december 2016 liep de zittingstermijn van Annemarie van de Vusse 

af. Wally Soesman volgde haar in 2017 op als voorzitter. Roos Perenboom 

en Pieter van der Laan waren in 2016 al aangetreden als bestuursleden en 

namen in 2017 de functies van respectievelijk secretaris en penningmees-

ter op zich. Medio mei trad dhr. De Bouter aan als nieuw lid van het be-

stuur, maar hij moest vanwege privéredenen in augustus het bestuur al-

weer verlaten. 

WIE ZIJN WIJ?  

    

 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden 

Reael is een bewoners-

organisatie. In het westelijk deel 

van Amsterdam Centrum werken 

wij samen met bewoners en 

organisaties aan een optimaal 

woon- en werkklimaat. Wij 

ondersteunen bewoners-

organisaties en -initiatieven op 

alle mogelijke manieren. 

Daarnaast ontwikkelen wij 

projecten en activiteiten die 

aansluiten bij maatschappelijke 

ontwikkelingen en signalen die 

wij ontvangen. In 2017 kreeg 

Stichting Wijkcentrum Jordaan & 

Gouden Reael subsidie van het 

Stadsdeel Centrum. Het 

Wijkcentrum participeert in 

diverse 

samenwerkingsverbanden met 

Stichting DOCK Amsterdam 

Centrum en CentraM. 
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Team 

Bestuur 

Het bestuur: Wally Soesman (links), Roos Perenboom en Pieter van der Laan 

Foto Frank Groot 
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SAMENSTELLING VAN DE  

WIJKRAAD  

    

 

Op 31 december 2017 bestond 

de Wijkraad uit: 

 

Katelijne Ribbink (voorzitter), 

Wil Alberts 

(Vinkenstraatcomité), Elka Bak 

(Werkgroep Kunst & Cultuur), 

Tryntsje Bakkum 

(Floatlandsgroep), Meri Barends 

(Vinkenstraatcomité), Rody van 

Beusekom (Vereniging De 

Noorderspeeltuin), Jan Bosman 

(Belangengroep Ouderen Ont-

moetingsruimte Jordaan Zuid), 

Schelto Doyer 

(Woonspreekuur), Eric Hopman 

(Bewonerscommissie La Lou-

vre), Caro van der Meulen 

(Buurtgroep Buurblok), Valentijn 

Nilsson (Buurtgroep Pleinvink), 

Ellie Pronk (Vereniging tot be-

houd van de Jordaan), Mainse 

Rijpkema (Buurtgroep Schie-

vink), Mariska Schaefer (De 

Dwarsstraatjes), Coby Schoen-

maker (Verkeersgroep Jor-

daan), Leny van Vliet (op per-

soonlijke titel), Bart Winnubst 

(Werkgroep Meer Groen in de 

Jordaan). 

6 

De Wijkraad is het buurtplatform van de Jordaan en Gouden Reael. 
Afgevaardigden van buurtorganisaties en bewonersgroepen vergaderen 
vijf keer per jaar over activiteiten in hun buurt. 
In de Wijkraad worden allerhande buurtperikelen met elkaar gedeeld, 
ervaringen met elkaar uitgewisseld en acties voor verbeteringen in de 
buurt in gang gezet. Indien de kennis niet voorhanden is, worden gasten 
uitgenodigd en/of thema-avonden georganiseerd. 
De bedoeling is dat in de toekomst meer activiteiten worden 
georganiseerd met andere stadsdelen en wijkcentra. Vaak zijn de 
onderwerpen buurt-overschrijdend of gelden door de gemeente 
aangekondigde ontwikkelingen voor de gehele binnenstad. 
In het najaar zijn er drie extra wijkraadsvergaderingen belegd waarin de 
leden geïnformeerd werden over de veranderingen bij het Wijkcentrum, 
en zich beraadden over de gevolgen daarvan voor de Wijkraad. Hierop is 
een denktank geformeerd die zich met de toekomstige positie en vorm van 
de Wijkraad gaat bezighouden. 
 
Gedurende het jaar hebben Paul Gofferjé (De Groene Reael) en Han Vis 
(SOOJ) hun lidmaatschap van de Wijkraad opgezegd en verving Elka Bak 
namens de werkgroep Kunst & Cultuur Marcel Jonker. Eric Hopman 
(bewonerscommissie La Louvre), Rody van Beusekom (Vereniging De 
Noorderspeeltuin) en Leny van Vliet (op persoonlijke titel) zijn de 
gelederen komen versterken. Helaas heeft de in het voorjaar verkozen 
voorzitter, Katelijne Ribbink, al aan het eind van het jaar om persoonlijke 
redenen de Wijkraad moeten verlaten. 

Wijkraad 

Stichting DOCK Amsterdam Centrum stelt zich op 20 november voor aan de Wijkraad. 

Foto Wally Soesman 
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ALZHEIMER TREFPUNT 

    

 

Het Alzheimer Trefpunt biedt 

mensen uit Amsterdam Cen-

trum een plek waar ze lotge-

noten kunnen ontmoeten of 

meer kunnen leren over om-

gaan met dementie. 

 

Bezoekers van het trefpunt 

zijn:  

 mantelzorgers 

 partners 

 patiënten 

 familie 

 studenten 

 professionals 

 geïnteresseerden 

 

Het Wijkcentrum werkt sa-

men in het Trefpunt met 

CentraM. Het onderhouden 

van de website, het schrijven 

van nieuwsbrieven, het ma-

ken van de flyer en het bege-

leiden van vrijwilligers zijn 

taken die uitgevoerd worden 

vanuit het Wijkcentrum. Het 

Wijkcentrum heeft ook de 

algehele coördinatie van het 

Trefpunt in handen. 

In 2017 zijn tien bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt georganiseerd. 

Het bezoekersaantal lag steeds tussen de twintig en dertig bezoekers, met 

uitschieters naar boven en naar beneden. 

Binnen de werkgroep, waarin ook vrijwilligers actief zijn, is een plan 

opgesteld om meer vrijwilligers en meer bezoekers aan te trekken. Dit plan 

is onderdeel van het integraal wijkteam en zal in 2018 uitgevoerd worden. 

De locatie, Huis De Pinto in de Sint Antoniesbreestraat, heeft een intieme 

sfeer en een prachtige setting. Bezoekers voelen zich prettig en durven open 

met elkaar te spreken over onderwerpen als: 

 Dementie of gewoon vergeetachtigheid? Mensen kunnen hierover 

onzeker zijn. Zijn ze gewoon vergeetachtig of hebben ze nu echt 

dementie? 

 Een intiem gesprek met een patiënte die vertelt over haar leven met 

dementie. 

 De feestdagen. Waar loop je tegen aan? Wat werkt wel en wat niet? 
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Alles wat het Wijkcentrum doet, valt onder projecten of sociale interventies, 
zoals overlast of activering van bewoners. In dit jaarverslag laten we zien 
wat wij het afgelopen jaar samen met bewoners hebben neergezet. Daar-
naast besteden we aandacht aan activiteiten die een eigen geldstroom heb-
ben, maar wel (deels) onder de werkzaamheden van het Wijkcentrum val-
len, zoals de werkgroep Kunst en Cultuur en Groen. Ook is er een pagina 
gewijd aan de buurtsubsidies. Daarnaast zijn er projecten die we in het ka-
der van het integraal samenwerken met onze partners hebben opgezet. 

Projecten en activiteiten 

Alzheimer Trefpunt 

Het Alzheimer Trefpunt van oktober in Huis de Pinto in de Sint Antoniesbreestraat  
Foto Kees Kramer 

Foto Kees Kramer 

Foto Kees Kramer 
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NLdoet 

Samen met Ymere, die de saamhorigheid on-
der haar huurders en hun betrokkenheid bij 
de buurt wil bevorderen, hebben CentraM en 
het Wijkcentrum het nationale NLdoet-
evenement aangegrepen om aandacht te vra-
gen voor en het voorbeeld te geven aan vrij-
willigerswerk in de buurt. Op vrijdag 10 maart 
werd een ‘groen- en schoondag’ georgani-
seerd op zowel het Tuinplein als het Madelie-
venplein. 
 
Bewoners staken samen met medewerkers 
van reclamebureau Blauw Gras en de VVD-
fractie Amsterdam, die zich via de NLdoet-
website hadden aangemeld, de handen flink 
uit de mouwen. Gebiedsbeheer Centrum West 
had daarbij de deskundige inzet van straten-
makers en de afdeling Reiniging geregeld. 

Foto Rob Versluijs 

Foto Marieke Brik  
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Het plaatsen van kerstbomen op 
diverse plekken in de buurt was 
jaren geleden een initiatief van 
het Wijkcentrum. De organisatie 
ervan werd later overgenomen 
door de gemeente om het 
ongecontroleerd opbreken van de 
bestrating door bewoners voor 
het vastzetten van een boom en 
het illegaal aftappen van 
lantaarnpalen voor de 
feestverlichting tegen te gaan. 
Helaas werd dit initiatief twee 
jaar geleden weer wegbezuinigd 
en daarom werd het in 2017, naar 
aanleiding van een vraag van 
omwonenden van het 
Madelievenplein en vanwege een 
‘restpotje’ bij het Wijkcentrum, 
weer een buurtinitiatief. In de 
loop van het najaar bleek de BIZ Zuid Jordaan eenzelfde idee voor de Elandsgracht te hebben en werd besloten 
tot samenwerken. Zo was er op 20 december soep, chocolademelk en glühwein vanuit het Claverhuis, kon de 
kerstman weer als vanouds met zijn ‘dwaallichtjes’ door de buurt trekken en waren er een Bijbellezing van Bij 
Simon de Looier en een optreden van het ouderkoor van de 14e Montessorischool aan de voet van een grote 
kerstboom op het middenterrein. De zondag daarvoor hadden bewoners op het Madelievenplein al een gezellig 
buurtfeest met veel ontmoeting rondom hun eigen boom georganiseerd. 

Buurtkerstbomen 

Bezoek van koning Willem-Alexander 

Op vrijdag 8 september voegde koning Willem-Alexander zich onverwacht 

bij een werkbezoek van burgemeester Van der Laan aan het Claverhuis. De 

koning kwam onaangekondigd langs om met bewoners en professionals te 

praten over wonen en werken in de Jordaan. Kees Kramer sprak namens het 

Wijkcentrum met hem. 

Kees: “Even slikken, want dat is nogal wat. We kregen even kort te horen 

wat het protocol was, hoe we de koning en de burgemeester moesten 

aanspreken en benaderen. Van der Laan was op dat moment al ernstig ziek 

en dat was goed te zien. Niettemin hadden ze het beiden erg naar hun zin. Ik 

vertelde over het zelfbeheer dat hier goed verankerd is in de wijk en over de 

vele bloemenpotjes die je overal tegenkomt op straat. De koning stelde mij 

nog een aantal vragen. Heel spannend allemaal. De middag vloog voorbij.” 

De foto waarop Willem-Alexander Van der Laan ondersteunt op het bordes 

van het Claverhuis ging die avond viral. 

Foto Pieter van der Laan 

De Kerstman trok in december weer met zijn dwaallichtjes door de Jordaan. 

 

Koning Willem-Alexander en  

burgemeester Van der Laan tijdens 

het gesprek in het Claverhuis. 

9 9 

Foto Bas Uterwijk 
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Ook in 2017 werd er door buurtbewoners, eventueel ondersteund door de 
medewerkers, weer vaak een beroep gedaan op het potje met activiteiten-
geld van het Wijkcentrum. Het bestuur kende subsidies toe aan grote en 
kleine buurtinitiatieven. Oude bekenden, zoals het jaarlijkse straatbanket De 
Ticheltafel, het Jordaanmuseum en de openbare kerstuitvoering van het 
koor AMICORE in de Noorderkerk, maar ook verrassende nieuwe, zoals de 
publicatie van een boekje over de geschiedenis van de Vinkentuin, een foto-
tentoonstelling op straat over de vele activiteiten die in de Nieuwe Lelie-
straat worden georganiseerd en de kerstwandeling van de verzamelde bin-
nenstadskerken in Amsterdam. 
 
Geïnspireerd door de wijze waarop bij Eigenwijks in Nieuw-West de buurt-
subsidies worden toegekend, namelijk door een onafhankelijke regiegroep 
waarin vertegenwoordigers uit de buurt zelf zitting hebben, is in de zomer 
vanuit de Wijkraad een werkgroep opgericht. Deze werkgroep hield zich 
bezig met de gewenste grootte en samenstelling van zo’n regiegroep voor 
de buurt en de manier van werving van leden voor die regiegroep, een toe-
gankelijke manier voor het aanvragen van buurtsubsidies en de juiste crite-
ria voor het toekennen ervan. Helaas moest de werkgroep door de ontwik-
kelingen bij het Wijkcentrum in september ‘on hold’ gezet worden. 
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Buurtgroep Expositie Ada Breedveld en Els Enschede 78,27 euro 

Verhalenfestival Jordaan     834,50 euro 

Buurtgroep Exposite Rosian Dubbeld    60,00 euro 

De Vinkentuin       400,00 euro 

Bjooz        165,00 euro 

Buurtgroep Expositie schilderclub Annemarie Baljé  34,00 euro 

Ticheltafel       514,00 euro 

Jordaanmuseum      800,00 euro 

Verhalenfestival Jordaan     600.00 euro 

Speeltuin Slootstraat      21,90 euro 

Koor AMICORE       354,97 euro 

Buurtgroep Expositie Ko Kwinkelenberg    4,00 euro 

Buurtgroep Expositie Robert Pennekamp    59,00 euro 

Kerstwandeling binnenstadskerken Amsterdam  500,00 euro 

De Groene Marnix      96,70 euro 

Buurtgroep Expositie Danny Gijsbers    53,70 euro 

Stadsdorp Haarlemmerdijk en -plein    900,00 euro 

Totaal       5476,04 euro 

Foto Dominicus Kerk 

Buurtsubsidies 

Overzicht toegekende subsidies 

Een Gouden Engel spreekt daklozen 

en zwervers aan tijdens de Kerstwan-

deling van de Amsterdamse binnen-

stadskerken 

EXPOSITIES 

    

 
De werkgroep Exposities ver-
zorgt de wisseltentoonstel-
ling van, bij voorkeur, lokale 
kunstenaars in de Jan Bos-
manzaal in het Claverhuis en 
krijgt daarvoor telkens een 
bijdrage uit de activiteiten-
gelden van het Wijkcentrum. 
In 2017 waren werken te zien 
van Ada Breedveld en Els 
Enschedé, Rosian Dubbeld, 
de schilderclub van het Cla-
verhuis, Ko Kwinkelenberg, 
Robert Pennekamp en Danny 
Gijsbers. 
 
De werkgroep is in het begin 
van het jaar van samenstel-
ling veranderd en kende nog-
al wat aanloopproblemen. Er 
werd daarom meer onder-
steuning van het Wijkcen-
trum gevraagd dan voorheen. 

Foto Dominicuskerk 
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DE WERKGROEP KUNST EN 

CULTUUR 

    

 

De Werkgroep Kunst en 
Cultuur Jordaan & Gouden 
Reael organiseert al 17 jaar 
gratis concerten voor 
iedereen in de buurt in hofjes 
en op pleinen in de Jordaan 
en Gouden Reael. Hierbij 
worden ze middels een 
buurtsubsidie ondersteund 
door het Wijkcentrum. 

Werkgroep Kunst en Cultuur 
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Afgelopen jaar heeft de werkgroep Kunst en Cultuur 
Jordaan & Gouden Reael, net als in 2016, meer sa-
menwerking gezocht met andere groepen die bin-
nen de Jordaan actief zijn. Zo heeft de werkgroep 
tijdens de Open Atelierroute op de Westelijke Eilan-
den een optreden van Warehouse 164 verzorgd en 
tijdens de Open Tuinen Dag Jordaan een optreden 
van de Ierse band The O’Branons, beide op de route 
van genoemde activiteiten en in samenwerking met 
beide organisaties. Dit waren zeer succesvolle ver-
bindingen. 
 

Verder heeft Kunst & Cultuur het Wijkcentrum 
‘gesponsord’ bij de organisatie van de Groene 
Straatdag met een muzikaal optreden van Het Am-
sterdams Smartlappenkoor.  
 
Tevens werd een optreden mogelijk gemaakt bij het Open Buurtpodium, waar Liekje Welten optrad. Daarnaast 
verzorgde men de jaarlijkse herdenking op 4 mei op de Noordermarkt, met aansluitend een concert van het Zea-
mi Strijkkwartet in de Noorderkerk, en zes gevarieerde buitenconcerten op diverse locaties. In het najaar volg-
den nog drie concerten in het Claverhuis, wat het totaal van de door de werkgroep in 2017 georganiseerde con-
certen op twaalf brengt. 
 
Door publiciteit in de Wijkkrant, op Facebook, in Het Parool, de Uitkrant en de Echo is de bekendheid van de 
concerten de laatste jaren enorm gegroeid en zijn de bezoekersaantallen zijn verdubbeld. “Het gevarieerde aan-
bod aan muziek werd ook in 2017 zeer op prijs gesteld,” aldus het jaarverslag van de werkgroep Kunst en Cul-
tuur. 

Foto Werkgroep K&C Jordaan Gouden Reael 

De Amsterdamse Straatband op het Platanenhof 

Warehouse 164 op het Hendrik Jonkerplein 

Foto Werkgroep K&C Jordaan Gouden Reael 
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GUERILLA ACTIES IN DE 

MARNIXSTRAAT E.O. 

    

 

Tijdens twee Geveltuinacties 

begin juni bestormden 

vrijwilligers de Marnixstraat, 

de Marnixkade en het 

Marnixplein. Gewapend met 

bakfietsen vol planten 

knapten ze ter plekke 

gevraagd en ongevraagd 

geveltuinen op. 

AT5 was erbij en interviewde 

een bewoonster van de 

Marnixstraat die zo ontroerd 

was dat haar tuintje stiekem 

was opgeknapt, dat ze er 

tranen in haar ogen van 

kreeg. Andere buurtbewoners 

meldden zich spontaan als 

nieuwe groenvrijwilligers. 

Het Wijkcentrum kreeg bij 

deze guerilla actie hulp van 

CentraM, DOCK, De 

Volksbond en Koentact.  

De Jordaan en Gouden Reael zijn mooie, fleurige wijken met een 

goede sociale cohesie. Groenvoorzieningen en zelfbeheerprojecten 

spelen hierin een belangrijke rol. Het Wijkcentrum probeert meer 

bewoners te betrekken bij het groen in de wijk door: 

 cursussen aan het begin van het jaar op het gebied van snoeien, 

stadsmoestuinieren en fermenteren. De circa 100 deelnemers 

blijken na afloop contact met elkaar te houden, zich aan te slui-

ten bij een zelfbeheerproject of er zelf een te starten. 

 deelname in het Groen Platform Amsterdam, aansluiten bij or-

ganisaties als Anmec, IVN en NMT-Zuid en het faciliteren van de 

werkgroep Meer Groen in de Jordaan en het Groen Café. 

 de Groene Straatdag eind april in samenwerking met de werk-

groep Meer Groen en de Noorderspeeltuin, bezocht door circa 

300 mensen. 

 de groenploeg, bestaande uit tien vrijwillige bewoners die in 

2017 16 hulpbehoevende buren in de (gevel)tuin hebben gehol-

pen. Burennetwerk is partner bij dit nieuwe initiatief. 

 zo’n 40 zelfbeheergroepen van openbaar groen of brugbloem-

bakken te ondersteunen met cursussen, adviezen, hulp bij subsi-

dieaanvragen, netwerkmogelijkheden of bemiddeling bij conflic-

ten, of bij Stadsdeel Centrum en het uitlenen van gereedschap. 
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Groene vingers 

Foto Kees Kramer 
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VOOR ELKAAR IN DE BUURT 

    

 

Voor elkaar in de buurt is een 

burenhulpproject dat is opgezet 

en georganiseerd door het 

Wijkcentrum in de Jordaan en 

Gouden Reael. Na de zomer 

ontstond het inzicht dat er veel 

partijen via hun eigen systeem 

bezig waren burenhulp te 

organiseren en te begeleiden. Er 

is door medewerkers van het 

Wijkcentrum, DOCK en CentraM 

met alle partijen contact 

opgenomen om te kijken of er 

meer samengewerkt kon gaan 

worden. Uitkomst van deze 

inventarisatie en een plan voor 

de stimulering van 

samenwerking worden op dit 

moment opgesteld. 

Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael  

In oktober ging een gratis juri-
disch inloopspreekuur van start 
in het Claverhuis. Iedereen kan 
hier elke vrijdag van 15.00 tot 
16.00 uur allerlei juridische vra-
gen stellen. Een afspraak maken 
voor het spreekuur is niet nodig. 
Het spreekuur wordt gehouden 
door Naomy Ceylan-Belkhir, ad-
vocaat bij advocatenkantoor 
Belkhir Legal. Naomy heeft haar 
rechtenstudie gevolgd aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam 
en is gespecialiseerd in privaat- 
en strafrecht. Naast haar werk-
zaamheden als advocaat is zij 
senior jurist bij de Wetswinkel 
en lid van de cliëntenraad van 
het Flevoziekenhuis. 
  
 
 
Naomy: "Ik wil met een kosteloos inloopspreekuur in het Claverhuis iets bete-
kenen voor mensen die het lastig vinden om een advocaat om advies te vra-
gen. Een inloopspreekuur is laagdrempelig en iedereen krijgt de kans om zijn 
kwestie te bespreken. Elke kwestie is voor mij een nieuw en leerzaam mo-
ment om meer kennis en ervaring op te doen." 
 
Het Wijkcentrum heeft dit initiatief afgestemd met Woon!, DOCK en Cen-
traM, omdat ook deze organisaties juristen hebben met een specifieke ach-
tergrond (zoals bijvoorbeeld wonen). Het spreekuur wordt elke vrijdagmid-
dag door drie tot vier mensen bezocht. 

Het vertrek van de medewerker van het Wijkcentrum die tevens eindredac-
teur was en een door de subsidiegever opgelegde bezuiniging leidden aan 
het begin van het jaar tot grote veranderingen bij de Wijkkrant. De samen-
stelling van de redactie, die professioneel, maar op vrijwillige basis bijdragen 
levert, bleef hetzelfde, maar daar werd extern een hoofdredactie bij gezocht 
en gevonden. Ook kwam er een nieuwe uitgever/vormgever die tevens tot 
taak heeft gekregen de advertentie-inkomsten te vergroten. Aan het format 
en de vormgeving van de Wijkkrant is sindsdien voortdurend gesleuteld. 
 
Er rest nog één medewerker van het Wijkcentrum in de redactie die ‘vanuit 
het veld’ input geeft op de inhoud van de krant en de invulling van de ser-
vicepagina’s verzorgt. Er zijn in 2017 vijf Wijkkranten uitgebracht.  

Juridisch inloopspreekuur 

Naomy Ceylan-Belkhir 

Foto Kees Kramer 
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Repaircafé  

14 

Bij het Repaircafé in Activiteitencentrum Reel is een duidelijke structuur ge-

komen. Elke maand vindt er een vergadering plaats waardoor de informatie-

stroom van boven naar beneden en van beneden naar boven goed doorlo-

pen wordt. De vrijwilligers nemen een actieve rol bij de vergaderingen. De 

voorwaarden om deel te nemen aan het Repaircafé worden nu door de klan-

ten vooraf gelezen zodat er geen misverstand kan ontstaan over de spelre-

gels. Er is ook een duidelijke taakverdeling van wie de klanten ontvangt, 

koffie en thee zet en dergelijke. 

 

Er is nieuw materiaal aangeschaft waardoor zij hun klanten nog beter kunnen 

bedienen. Er zijn 2500 flyers verspreid in de buurt van de Westelijke eilanden 

om meer aandacht voor het Repaircafé te genereren. De openingstijden van 

het Repaircafé zijn uitgebreid van 13.00 tot 15.30 uur en alle vakanties be-

halve de zomervakantie. 

 

In het kader van de donkere maanden heeft in december de Lichtjesactie 

plaatsgevonden waarbij klanten hun kerstverlichting, fiets- en andere lam-

pen konden laten repareren. De MUG heeft in een artikel aandacht besteed 

aan het Repaircafé. Internationaal heeft het Repaircafé belangstelling gege-

nereerd uit Denemarken en Japan. 

Vrijwilligers van het Repaircafé in Reel: Jelle de Vries, Peter Backx en Frans Jansen 

Foto Onno Raadsen 



Jaarverslag 2017  www.jordaangoudenreael.nl 

WAT KUN JE VAN ONS ZIEN OP 

SOCIALE MEDIA? 

    

 
facebook.com/ 
wijkcentrumjordaangoudenreael.
nl 
facebook.com/
wijkkrantjordaangoudenreael 
facebook.com/Claverhuis 
facebook.com/repaircafeJGR 
facebook.com/hofjesconcerten 
facebook.com/wijkcentrumkees 
 
Aantal bezoekers website: 
5 december 2016: 3870 
7 december 2017: 4316 
 
Aantal bezochte pagina’s:  
5 december 2016: 6143 
7 december 2017: 6298 
 
 
 

SAMENWERKINGSPARTNERS 

                   

Wij werkten met veel 

organisaties samen. Een kleine 

opsomming: Stadsdeel Centrum, 

de politie, Alzheimer Nederland, 

de Volksbond, Ymere, CentraM, 

de Rietvinck, BIZ Jordaan Zuid, 

DOCK, de SOOJ, CentraM, de 

Vrijwilligerscentrale Amsterdam, 

de Regenboog, het DWI, Ons 

Genoegen, de Noorderspeeltuin, 

Het Marnix, de BOOJZ. 
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Het Wijkcentrum werkt hard aan zijn digitale bereikbaarheid en informatie-

voorziening.  

 

In 2017 werden tien digitale nieuwsbrieven verstuurd: zeven gericht op 

groenactiviteiten en drie met een algemeen karakter. 

 

Op de website en de facebookpagina’s van het Wijkcentrum wordt regelma-

tig nieuwe content geplaatst die interessant is voor bewoners uit de buurt. 

Ze vormen ook een middel om in contact te komen met de wijk en signalen 

op te vangen. Er zit nog steeds een stijgende lijn in de bezoekers van de web-

site en het aantal pagina’s dat wordt bekeken. 

 

Het Wijkcentrum levert ook content voor alzheimeramsterdam.nl en plaatst 

vacatures op de digitale vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale Amster-

dam (vacaturebank.vca.nu). 

 

Het Activiteitenoverzicht met activiteiten en voorzieningen in de buurt 

(tiny.cc/k8f9ay) wordt door het Wijkcentrum actueel gehouden. 

Het Wijkcentrum digitaal 

Deelname aan netwerken 

Het organiseren en onderhouden van samenwerkingsverbanden en relaties 

met bestaande en potentieel nieuwe partners is onderdeel van het werk van 

het Wijkcentrum. Doel hierbij is om in contact te treden en contact te hou-

den met partnerorganisaties, bewoners en bewonersorganisaties. Door 

doelstellingen en activiteiten op elkaar af te stemmen kunnen we integraal 

en vernieuwend werken bij bewonersondersteuning en samenwerking naar 

een hoger niveau tillen met het oog op effectiviteit en efficiency. 

 

Zo namen we het afgelopen jaar deel aan: 

 De vijf buurtgesprekken georganiseerd door Stadsdeel Centrum 

 Een lunch samen met de politie (samen met DOCK en CentraM) 

 De Marnixlunch, waarbij het Marnixbad zijn deuren openstelt voor 

buurtbewoners met een kleine beurs of buurtbewoners die eenzaam 

zijn (samen met DOCK en CentraM) 

 Netwerken van groene organisaties in de stad zoals Anmec, IvN, NMT-

zuid, Werkgroep Meer Groen en het Groen Platform Amsterdam 

 Blaka Watra en het Stoelenproject 

 Pilot gebiedsgerichte uitvoering Elandsgracht en Appeltjesmarkt 

 Aanpak openbare buitenruimte in de Noord Jordaan 

 Speeltuinoverleg Ons Genoegen 
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SIGNALEREN 

    

 

De signalen uit de buurt worden 
verdeeld over zes categorieën: 
- Participatie & Activering  
- Leefbaarheid & Veiligheid 
- Gezondheid & Wijkzorg 
- Wonen 
- Openbare ruimte & 
Bedrijvigheid 
- Overige signalen 
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Sociale Interventie is de methode en techniek die we gebruiken om het ge-

drag van bewoner(s) te veranderen/sturen en hun omstandigheden te beïn-

vloeden dan wel te bespreken. Dit heeft als doel de kwaliteit van het leven 

van de bewoner(s) en daarmee de samenleving te verbeteren. 

 

Bewoners en de wijk kennen, een rondje maken en praten met 

sleutelfiguren, signalen oppakken, inbreng leveren bij buurtgesprekken, 

meewerken aan oplossingen, informatie verstrekken, hulp bieden bij 

subsidieaanvragen van buurtgroepen, uitlenen en onderhouden van 

materiaal voor buurtbijeenkomsten, verbindingen leggen tussen bewoners 

en professionals: een breed scala aan activiteiten die geschaard worden 

onder de noemer van sociale interventie. Ze vormen de noodzakelijke 

bouwstenen voor het opbouwwerk in de wijk, al zijn ze niet altijd als zodanig 

zichtbaar. Meer dan een kwart van onze tijd wordt daaraan besteed. 

 

Vanuit de integrale wijkaanpak werkt het Wijkcentrum samen met DOCK en 

CentraM om een gemeenschappelijk signaleringssysteem en -beleid te ont-

wikkelen. Het doel is een sluitende dienstverlening ten behoeve van de be-

woners van de Jordaan en Gouden Reael te bieden en het delen van de sig-

nalen met partners behoeve van een (gezamenlijke) aanpak. In 2017 is de 

Kerngroep Integraal Signaleren gestart, die een handleiding en een 

signaleringsformat heeft ontwikkeld. 

Sociale interventie 

Foto Kees Kramer 

Situatie tijdens een wijkschouw in de buurt 
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Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 

Elandsgracht 70 

1016 TX Amsterdam 

020-7192371 

Eindredactie en vormgeving : 

Maaike Hermes 

Onze missie 
 

Door in te spelen op de behoeftes van bewoners, hen te verbinden, in 
hun kracht te zetten en te activeren bouwen wij samen aan een mooie, 

fijne en leefbare Jordaan en Gouden Reael. 


