
 
 

Themabijeenkomst Zorg en Wonen 26 november 2016 
Met onze themabijeenkomst Zorg en Wonen hebben wij gastvrij gebruik kunnen 

maken van het personeelsrestaurant van de RAI. Een mooi voorbeeld van positieve 

samenwerking tussen burgerinitiatieven en het bedrijfsleven in de Rivierenbuurt.  

Bijna 60 Stadsdorpers waren in de RAI bijeen om Zorg en Wonen met elkaar te 

bespreken. De centrale vraag was: wat kan je zelf als ouder wordende buurtbewoner 

doen om zo lang mogelijk met plezier in je eigen huis in deze buurt te blijven 

wonen. Na een korte inleiding van de werkgroep Zorg en Wonen konden 

Stadsdorpers op een informatiemarkt veel informatie vinden en direct in gesprek 

gaan met betrokken professionals: Irene Maas, wooncoach; Frieda Kooij, een van de 

gezichten van het Wijkzorg Netwerk; Marleen Koeman, ergotherapeut; Dideric 

Immink, gemeentelijk kwartiermaker. Van het Platform Woon Initiatieven Amsterdam 

was Mia Fiedeldij Dop aanwezig om over gemeenschappelijk wonen te informeren 

evenals Jeroen Overweel van het Wijksteunpunt Wonen De Pijp. Wil je meer weten of 

contact met een van de van de mensen op de markt? Zie voor hun contactgegevens 

de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Vragen die naar voren kwamen waren:  

• ‘Hoe lukt het mij om van hoog naar laag te verhuizen als het aanbod van 

geschikte woningen via Woningnet zo klein is? Juist nu de mensen om mij heen 

zo’n belangrijke rol voor mij spelen, is er alleen buiten Amsterdam een 

seniorenwoning te vinden, zoals in Wormer of Almere. Maar daar ken ik dan weer 

niemand..!’.  

• ‘Juist nu ik als senior veel minder geld heb, dreig ik naar een duurdere woning te 

moeten verhuizen. Waar vind ik een luisterend oor en echte ondersteuning voor 

deze vraag?’. 



• ‘Zou het niet mooi zijn,’ vroeg Mia Fiedeldij Dop van het Platform Woon 

Initiatieven Amsterdam zich af, ‘als voor het project wonen in zelforganisatie in 

de Rijn/Vechtstraat ouderen uit de Rivierenbuurt voorrang zouden krijgen bij de 

toewijzing van de levensloopgeschikte woningen die daar voor ouderen en 

statushouders** worden gerealiseerd?’ (** Asielzoekers die een 

verblijfsvergunning hebben, worden ook wel statushouders genoemd).  

• ‘Nu ik als oudere zorg nodig heb, is het soms moeilijk om de juiste loketten te 

vinden. Ik moet voor een stukje van mijn vragen bij het ene loket zijn en voor 

een ander stukje van de vraag bij het andere...ik zou enorm geholpen zijn als dat 

verder verbetert. Dat is toch het doel van Wijkzorg?’  

 

Een uitkomst van de bijeenkomst is, dat een aantal aanwezigen als experiment een 

OuderWijzer-groep zijn gestart, waar in een gespreksgroep de eigen vragen rond 

ouder worden verkend en verdiept zullen worden. Dit experiment wordt in deze fase 

begeleid door een professionele begeleider van de organisatie Prezens. Wil je meer 

weten, mail dan naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

   
 

Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, ging tot 

slot in gesprek met Stadsdorpelingen. Hij onderkende dat een samenhangende 

aanpak van problemen rond wonen en zorg voor ouderen noodzakelijk is. Er is 

afgesproken dat hij zo snel mogelijk om de tafel gaat zitten met enkele 

Stadsdorpelingen, die deze problematiek vanuit hun eigen ervaring kunnen 

toelichten. Verantwoordelijke ambtenaren worden bij dit gesprek uitgenodigd. Het 

doel van dit gesprek is om vanuit concrete ervaringen van burgers, die zich actief op 

hun levensfase van ouder worden willen voorbereiden, suggesties voor concrete 

actie aan te dragen. Het streven is om in samenspraak met ons als burgers het 

gemeentebeleid en de concrete ondersteuning van professionele instanties en ook 

woningcorporaties beter op elkaar af te stemmen. De werkgroep Zorg en Wonen zal 

een afspraak met Capel voorbereiden. De hoop en verwachting is dat er met goede 

wil van alle betrokkenen iets te doen zal zijn om concrete verbeteringen op dit 

terrein te realiseren. 
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