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Samenvatting 
 
 

 
 

Happy in Oost is een gezamenlijk project van GGD, GGZ-aanbieder Arkin en stadsdeel Oost. Het is in 
2013 gestart en eind 2015 afgesloten. Doel was op gebiedsgerichte wijze in te zetten op de preventie 
van angst en depressie onder bewoners. Het project was een pilot binnen een bredere aanpak van 
integrale gebiedsgerichte bevordering van psychische gezondheid.  
 
In de verkenningsfase van het project zijn veel gesprekken en bijeenkomsten met sleutelfiguren en 
aanbieders gehouden om vraag en aanbod rond de preventie van angst en depressie in kaart te 
brengen. Er zijn vier doelgroepen geïdentificeerd die door het huidige brede peventieaanbod 
onvoldoende bereikt werden:  

− werkloze mannen, 
− eenzame ouderen, 
− ouders en hun pubers en  
− mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.  

 
Vervolgens zijn in de uitvoeringsfase multidisciplinaire werkgroepen geformeerd om het 
preventieaanbod voor deze doelgroepen te versterken. Hierbij is veel tussen formele en informele 
aanbieders en andere partijen genetwerkt, waardoor de onderlinge zichtbaarheid, afstemming en 
samenwerking is verbeterd. Ook is aandacht geweest voor bewustwording en 
deskundigheidsbevordering rondom vroegsignalering en toeleiding bij beginnende angst en depressie, 
onder andere door het organiseren van trainingen. Daarnaast is binnen de werkgroepjes gewerkt aan 
verbetering van het aanbod zowel wat betreft de aansluiting bij als de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. 
 
Doordat de training vroegsignalering en toeleiding bij angst en depressie is opgenomen in het 
structurele trainingsaanbod van de wijkzorg, nieuw gegenereerd preventieaanbod is opgenomen 
binnen het structurele aanbod van welzijn en er structurele samenwerking en bewustwording is 
ontstaan, is er sprake van een duurzame verandering. Bovendien gaan twee van de vier werkgroepen 
op eigen initiatief door met de door hen ingeslagen wegen. De effecten van Happy in Oost zullen dan 
ook voorlopig nog doorgroeien. 
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Aanleiding 
 
Het project Happy in Oost is onderdeel van een brede integrale gebiedsgerichte aanpak van angst en 
depressie in Amsterdam. Deze aanpak is geïnitieerd door de twee GGZ instellingen Arkin en 
GGZinGeest en de GGD. Aanleiding was de hoge prevalentie van angst en depressie in Amsterdam.  

 
Ook in Amsterdam Oost komt veel angst en depressie voor. 
Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 bleek dat 
bijna 40% van de bewoners van stadsdeel Oost milde angst- 
en depressieklachten ervoer, terwijl 7% last had van ernstige 
klachten. Risicogroepen zijn bewoners met een lage SES, 
migrantengroepen, werklozen, alleenstaanden, en 
mantelzorgers.  

 
Binnen het stadsdeel is een breed aanbod aan formele en informele zorg direct of indirect gericht op 
het voorkomen van depressie- en angstklachten. Toch werd dit aanbod blijkbaar niet optimaal benut. 
Met name de meest kwetsbare risicogroepen waren vaak moeilijk te bereiken.  
 

Doelstelling 
 
Het doel van Happy in Oost was te komen tot 
een verbeterde preventie van psychosociale 
problemen bij risicogroepen in specifieke 
buurten door het versterken en beter 
benutten van de bestaande formele en 
informele zorg- en welzijnsstructuren in die 
buurten.  
 
De buurten waar dit project zich op richtte, 
zijn de Transvaalbuurt in Oud-Oost en de 
Ambonpleinbuurt in de Indische Buurt.  
 
Subdoelstellingen 
Om de doelstelling te kunnen bereiken, werden de volgende subdoelstellingen vastgesteld: 

− verbetering van de lokale afstemming van vraag en aanbod 
− verbetering van de aansluiting van het preventieaanbod bij de behoeften en karakteristieken 

van doelgroepen 
− verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod voor doelgroepen 
− verbetering van de afstemming en samenwerking tussen lokale formele en informele zorg- en 

welzijnaanbieders 
− verbetering van vroegsignalering en toeleiding van mensen met lichte psychosociale klachten 

 

Aanpak 
 
Onderdelen van een gebiedsgerichte aanpak zijn: 

− een verkennings- of onderzoeksfase, waarin de problematiek en haar context nader verkend 
wordt, 

− een uitvoeringsfase, waarin nieuwe verbindingen ontstaan en nieuwe initiatieven ontwikkeld 
worden, en 
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− aandacht voor verduurzaming, door nieuwe verbindingen en initiatieven in te bedden in 
bestaande structuren. 

 
Het jaar 2013 en het voorjaar van 2014 hebben vooral in het teken gestaan van de verkenningsfase. In 
deze fase zijn veel gesprekken met sleutelfiguren en aanbieders gevoerd, Internetsites bestudeerd, 
een doelgroeponderzoek gedaan en twee buurtbijeenkomsten georganiseerd. Doel was het in kaart 
brengen van het brede lokale preventieaanbod, de behoeften van doelgroepen en de afstemming 
tussen vraag en aanbod. Samen met lokale aanbieders en sleutelfiguren werden risicogroepen 
geïdentificeerd die bij het huidige preventieaanbod een beetje buiten de boot vallen.  
 
In de tweede helft van 2014 en 2015 vond de uitvoeringsfase plaats. Hierin stond het gezamenlijk 
versterken van de bestaande aanbodstructuur centraal. Rond elke geïdentificeerde nog wat 
onderbelichte risicogroep werd een werkgroep geformeerd waarin aan bovenstaande maar ook aan 
eigen subdoelstellingen werd gewerkt.  
 
Tegelijkertijd met de uitvoeringsfase is ingezet op acties en afspraken ter verduurzaming van behaalde 
resultaten. In bijlage 1 vindt u een schematische weergave van de gevolgde werkwijze. 
 

Verkenningsfase 
 

Gesprekken met sleutelfiguren en desk research 
 
Door middel van gesprekken en internet search is het brede formele en informele aanbod aan 
preventieactiviteiten in beide buurten in kaart gebracht, wat geresulteerd heeft in een ‘stadsdeelfoto’ 
(inmiddels alweer enigszins verouderd maar opvraagbaar bij Francisca Flinterman). Tevens is in kaart 
gebracht welke doelgroepen door dit aanbod bereikt worden. Het geheel is schematisch weergegeven 
in een preventieschema angst en depressie (zie bijlage 2).  
 
Daarnaast zijn de knelpunten voor een adequate preventie van angst en depressie geïdentificeerd, 
zoals die door sleutelfiguren en lokale aanbieders ervaren worden. De belangrijkste knelpunten waren:  

− Slecht bereik van sommige doelgroepen, m.n. geïsoleerde, echt kwetsbare mensen 
− Onvoldoende afstemming en samenwerking informeel en formeel aanbod 
− Beperkte houdbaarheid van de sociale kaart 
− Onvoldoende kennis/ervaring met betrekking tot signalering en toewijzing 

Deze knelpunten sloten goed aan bij de subdoelstellingen van het project en werden dan ook binnen 
het project geadresseerd. 
 

Doelgroeponderzoek 
 
Begin 2014 heeft ook een verkennend doelgroeponderzoek 
plaatsgevonden. Een groepje van vier migrantenvrouwen, 
allen ervaringsdeskundig wat betreft lichte angst- en 
depressieklachten, hebben in totaal 28 vragenlijstinterviews 
afgenomen onder (met name) andere migrantenvrouwen in 
beide buurten. De vragen gingen over hoe en door wie 
mensen met angstige of sombere gevoelens het beste 
geholpen worden. Uit de resultaten bleek dat praten met 
familie en/of vrienden bij de meeste respondenten de 
voorkeur heeft. Ruim een derde klopt ook bij zorgverleners 
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aan. Opvallend is dat welzijn of maatschappelijk werk, maar ook informeel aanbod, door de 
respondenten nauwelijks gekoppeld werd aan het voorkomen van angstige of sombere gevoelens (zie 
bijlage 3). 
 

Buurtbijeenkomsten 
 
In het voorjaar van 2014 zijn twee buurtbijeenkomsten 
georganiseerd met sleutelfiguren en aanbieders om de 
afstemming tussen vraag en aanbod onder de loep te 
nemen. Deelnemers reflecteerden op het lokale aanbod in 
relatie tot doelgroepen, zoals weergegeven in het 
preventieschema, identificeerden leemtes en benoemden 
prioriteiten. Volgens de deelnemers zijn onderbelichte 
risicogroepen binnen het huidige preventieaanbod:  

− Eenzame ouderen en ouderen in armoede 
− Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking 
− Migrantenmannen en werkloze mannen 
− Jongeren met problemen (verslaving, 

werkloosheid, etc.) en hun ouders 
Tenslotte hebben de deelnemers aangegeven voor 
welke doelgroepen ze mee zouden willen denken over 
en –werken aan versterking van het aanbod. 
 

Uitvoeringsfase 
 

Werkgroepen  
 
In het najaar van 2014 zijn vier werkgroepen geformeerd rond de vier eerder geïdentificeerde, 
enigszins onderbelichte risicogroepen: 

- De werkgroep ouderen 
- De werkgroep mensen met een beperking 
- De werkgroep mannen 
- De werkgroep ouders en hun pubers 

Doel van de vier werkgroepen was het gezamenlijk versterken van het aanbod rond de verschillende 
risicogroepen. Deelnemers van de werkgroepen waren in eerste instantie de aanbieders en 
sleutelfiguren die tijdens de buurtbijeenkomsten hadden aangegeven mee te willen werken. Waar 
nodig of gewenst werden andere relevante partijen uitgenodigd.  

 
Om het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de leden van de werkgroep te 
laten, kregen de werkgroepen grote zelfstandigheid in het bepalen van 
welke subgroepen en subdoelen men 
wilde bereiken en welke stappen 
daarvoor gezet moesten worden. 
Overeenkomende subdoelen binnen de 
verschillende werkgroepen waren: 
betere zichtbaarheid en samenwerking 
door een goede en houdbare sociale 
kaart, meer kennis over vroegsignalering 
en toeleiding bij beginnende angst en 
depressie, en aansluiting bij de wijkzorg. 



Happy in ost 

8 
Happy in Oost – Gebiedsgerichte preventie van angst en depressie in Oost 

Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten en initiatieven en plannen van de werkgroepen 
wordt gegeven in bijlage 4. 
 

Betere zichtbaarheid en samenwerking 
 
In plaats van een nieuwe sociale kaart op te zetten zijn de bestaande en beschikbare sociale kaarten in 
een plenaire bijeenkomst 
gepresenteerd. Daarnaast bleek uit de 
praktijk dat persoonlijk netwerken 
meestal effectiever is voor de 
zichtbaarheid en de samenwerking dan 
het raadplegen van een sociale kaart. 
Een van de belangrijkste resultaten van 
alle werkgroepen is de verhoogde 
onderlinge zichtbaarheid en 
samenwerking tussen de 
werkgroepleden en dus tussen formeel, 
informeel, zorg en welzijn.  
 

Meer kennis over vroegsignalering en toeleiding bij psychische klachten  
 
Om kennis onder hulpverleners over signalering van en doorverwijzing bij beginnende angst en 
depressie te vergroten heeft Arkin/PuntP Preventie een korte training vroegsignalering van psychische 
klachten en toeleiding ontwikkeld die voor verschillende doelgroepen aangepast en gegeven kan 
worden. Op dit moment werken GGD, Arkin/PuntP Preventie en GGZinGeest/Prezens aan het 
opstellen van een signaleringskaart voor psychosociale problematiek. 
 

Aansluiting bij de wijkzorg 
 
Aansluiting bij de wijkzorg is verkregen door geregeld overleg te voeren met de kwartiermaker 
wijkzorg in Oud-Oost, Nienke Gasseling. De training vroegsignalering en toeleiding is opgenomen in het 
trainingsaanbod van de wijkzorg en GGZ preventie is expliciet op de agenda van wijktafels en andere 
wijkbijeenkomsten gezet. Bovendien zijn de meeste deelnemers van de werkgroepen lid van de 
wijkzorgnetwerken. 
 

Verduurzaming 
 
Op verschillende wijzen is ingezet op de verduurzaming van de resultaten van Happy in Oost: 

− Gedurende het project zijn diverse vormen van structurele samenwerking ontstaan en/of 
versterkt. Zo zijn beide welzijnsorganisaties intensiever gaan samenwerken met PuntP 
Preventie maar zijn ook duurzame contacten gelegd tussen welzijn en de verschillende 
organisaties rondom GGZ-cliënten en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook 
tussen WPI en PuntP Preventie is de samenwerking geïntensiveerd.  

− Twee van de vier werkgroepen, de werkgroep mensen met een beperking en de werkgroep 
mannen, gaan op eigen wijze en eigen frequentie door. Men heeft behoefte om elkaar te 
blijven ontmoeten en ingezette wegen te vervolgen. De focus op specifieke doelgroepen en 
problematieken geeft de werkgroepen voor de deelnemers een meerwaarde ten opzichte van 
de wat algemenere wijktafels van de wijkzorg. De werkgroep ouderen blijft als zodanig niet 
bestaan maar wil graag aangehaakt blijven bij de vormgeving van een integrale aanpak van 
eenzaamheid, waarvoor binnen het stadsdeel veel aandacht is.  
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− De training vroegsignalering en toeleiding van mensen met beginnende psychische klachten is 
opgenomen in het brede trainingsaanbod van de wijkzorg (Kenniswerkplaats) zodat alle 
formele en informele wijkzorgnetwerkpartijen, ook in de andere buurten van Oost, daar 
gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er concrete plannen om specifieke 
stakeholdergroepen te trainen in vroegsignalering van psychische klachten, zoals 
participatiemedewerkers en jongerenwerkers, buurtregisseurs, wijkbeheerders en 
huismeesters. Deze trainingen leiden tot bewustwording en deskundigheidsbevordering wat 
zal bijdragen aan effectievere vroegsignalering en toeleiding en daarmee aan preventie van 
angst en depressie. 

− GGZ problematiek en preventie is als belangrijk terugkerend thema geadopteerd door de 
wijkzorg. Tevens is Arkin (Preventie, Zorgtoeleiding, …) actiever gaan deelnemen aan de 
wijkzorgtafels. Dit draagt bij aan de blijvende bewustwording over en aandacht voor GGZ 
onder wijkzorgdeelnemers en daarmee aan versterking van de vroegsignalering, preventie en 
zorgtoeleiding. 

− Door PuntP Preventie, Prezens (van GGZinGeest) en de GGD wordt momenteel een 
signaleringskaart voor psychosociale problemen ontwikkeld. Deze kaart voorziet in een 
belangrijke behoefte uit het veld. Hij moet breed verspreid worden en bruikbaar zijn voor 
zowel vrijwilligers als professionals. 

− De integrale opname van Happy in Oost voor mannen in het project Impuls Activering trede 1 
en 2 impliceert een verduurzaming van, en versterkte inzet op, preventie van psychische 
klachten bij werkloze mannen. Als deze aanpak in de twee geselecteerde buurten succesvol is, 
zullen andere buurten wellicht volgen.  

− Binnen Civic is bovendien in samenwerking met PuntP Preventie structureel preventieaanbod 
ontwikkeld voor mannen met angst- of somberheidsklachten.  

− De training Preventie van psychische problemen onder de jeugd/jongvolwassenen is 
opgenomen in de gebiedsagenda 2016 van de Indische Buurt. Dit impliceert een continuering 
van de aanpak rond jongeren in ieder geval gedurende 2016. 

 

Conclusie 
 
Als project is Happy in Oost afgesloten. Er is de afgelopen paar jaar binnen de werkgroepen 
enthousiast gewerkt aan het behalen van de eerder genoemde subdoelstellingen. Uit de hierboven 
beschreven resultaten blijkt dat deze subdoelstellingen grotendeels zijn behaald. Vraag en aanbod zijn 
in kaart gebracht en onderbelichte doelgroepen zijn geïdentificeerd. Er is (en wordt) flink tussen 
formele en informele aanbieders en andere partijen genetwerkt, waardoor de onderlinge 
zichtbaarheid, afstemming en samenwerking verbetert. En er is aandacht geweest voor 
bewustwording en deskundigheidsbevordering rondom vroegsignalering en toeleiding. Daarnaast is 
binnen de werkgroepjes gewerkt aan verbetering van het aanbod zowel wat betreft de aansluiting bij 
als de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen.  
Door expliciet aandacht te besteden aan verduurzaming van resultaten zullen de effecten van Happy in 
Oost nog doorgroeien en bijdragen aan een betere preventie van angst en depressie bij risicogroepen 
in Oost. In dit kader is bijvoorbeeld een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de invulling van 
Gebiedsagenda’s, met name de gebiedsagenda Indische Buurt. 
 

Succesfactoren 
 
Uitgaande van de opgedane ervaringen kunnen we een aantal factoren benoemen die de gevolgde 
werkwijze in Happy in Oost succesvol hebben gemaakt voor een gebiedsgerichte aanpak. 

− Een eerste succesfactor betreft de organisatiestructuur. Door een klein projectteam te 
formeren van PuntP Preventie, GGD en stadsdeel, ontstond er slagkracht terwijl er meteen 
draagvlak binnen het stadsdeel was. De deelname van het stadsdeel vergrootte het draagvlak 
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voor het project, zowel binnen het stadsdeel als bij andere partijen. De instelling van een 
klankbordgroep waarin zowel beide welzijnsorganisaties, SamenDOEN, als andere belangrijke 
lokale partijen vertegenwoordigd waren, droeg bij aan verbreding van het draagvlak in het 
veld. 

− Een andere succesfactor betreft de naam van het project. Halverwege de looptijd heeft het 
project de naam ‘Happy in Oost’ gekregen. Door deze korte, pakkende en herkenbare naam 
verwierf het project snel bekendheid, zowel binnen het stadsdeel als onder lokale partijen. 
Bovendien benadrukt de positief ingestoken naam het positieve doel van het project, wat bij 
de betrokken partijen energie genereert. 

− Weer een andere belangrijke succesfactor betrof de participatieve aanpak in het project. 
Aanbieders / hulpverleners en sleutelfiguren hebben zelf hiaten in het bestaande aanbod 
geïdentificeerd en vervolgens zichzelf gecommitteerd aan het meewerken aan oplossingen. 
Vervolgens hebben zij in werkgroepen binnen het overkoepelende kader zelf doelen 
vastgesteld en plannen gemaakt. Hierdoor werden zij zelf eigenaar van zowel probleem als 
oplossingsrichting, wat motiverend werkte en het draagvlak voor plannen en acties vergrootte.  

− Ook de thematische, afgebakende aanpak is een succesfactor. Het feit dat het in dit project om 
een herkenbaar en afgebakend probleem ging en dat men zich binnen de werkgroepen richtte 
op specifieke doelgroepen, vergrootte de betrokkenheid van deelnemers en droeg bij aan de 
concretisering van gemaakte samenwerkingsafspraken en actieplannen. 

− Halverwege het project is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd, waarin alle 
werkgroepen gevraagd werd hun plannen te presenteren. Deze tussentijdse deadline had tot 
gevolg dat de werkgroepen min of meer gedwongen werden hun plannen te concretiseren, 
wat het proces in een stroomversnelling bracht. 

− Het vroegtijdig betrekken van het wijkzorgnetwerk en de kwartiermakers wijkzorg droeg bij 
aan de verduurzaming van de resultaten van het project. Het wijkzorgnetwerk heeft de 
training vroegsignalering psychische problemen en de checklist toegankelijkheid in haar 
kennisaanbod opgenomen en het preventie van GGZ als belangrijk thema binnen de wijkzorg 
geadopteerd.  

 

Knelpunten 
 
Behalve succesfactoren hebben we ook een aantal knelpunten kunnen identificeren die het project 
vertraagd en/of bemoeilijkt hebben: 

− Het project had geen eigen budget. Behalve de uren van de deelnemers, was er geen geld voor 
extra investeringen. Acties en interventies die gepland werden, moesten gefinancierd worden 
uit structurele, bestaande middelen.  

− Het project vond plaats tegelijkertijd met grote veranderingen in de (wijk)zorgstructuren. Met 
name de vormgeving van wijkzorgnetwerken en de daarbij horende wijktafels die als doel 
hadden formele en informele zorg en welzijn meer te laten samenwerken, bracht voor veel 
deelnemers een hoop extra werk en onduidelijkheid met zich mee. Dit belemmerde hun 
betrokkenheid bij Happy in Oost. 

− Bovendien hadden de meeste deelnemers met cliëntcontacten andere prioriteiten en kregen 
ze binnen hun werk geen of nauwelijks extra uren voor deelname aan Happy in Oost. Dit 
veroorzaakte vaak absentie van deelnemers tijdens de werkgroepoverleggen en mede 
daardoor minimale concretisering van gemaakte plannen. 

− De participatieve aanpak binnen de werkgroepen, waarin deelnemers zelf doelen en plannen 
konden opstellen had als neveneffect dat de focus soms verschoof richting thema’s die slechts 
zijdelings met het hoofddoel te maken hadden. Dit kan als knelpunt gezien worden voor een 
effectieve aanpak maar het vergroot sterk het draagvlak onder deelnemers en daarmee de 
duurzaamheid van ingezette veranderingen. 
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Vervolg  
 
Ondanks de behaalde resultaten, zijn we er nog niet. Angst en depressie zijn de wereld niet uit en 
preventie daarvan zal daarom aandacht blijven vragen. Bovendien vereisen bewustwording van de 
problematiek, goede vroegsignalering en toeleiding, toegankelijkheid en zichtbaarheid van het 
aanbod, afstemming en samenwerking tussen relevante partijen, e.d., blijvende aandacht. Het is dan 
ook van belang dat preventie van psychische problemen met enige regelmaat op de agenda van de 
wijktafels blijft staan, niet alleen in de buurten waar de pilot heeft plaatsgevonden maar ook in de 
andere buurten in Oost. 
 
Veel resultaten van Happy in Oost (trainingen, versterkte samenwerking, etc.) zijn ook toe te passen in 
andere buurten in Oost. Omdat de meeste betrokken organisaties breder werken dan alleen in de 
Transvaalbuurt en/of Ambonpleinbuurt, hebben veel buurten, met name in Oud Oost en de Indische 
Buurt, al meegelift. Het is aan te bevelen om na te gaan in welke andere buurten nog versterkte 
aandacht voor preventie van psychische problemen wenselijk is.  
 
De werkwijze van Happy in Oost, bestaande uit het eerst in kaart brengen van vraag en aanbod m.b.t. 
een problematiek en vervolgens het in gemêleerde groepen werken aan de versterking van de 
aanbodstructuur voor specifieke doelgroepen, is ook toepasbaar binnen andere probleemvelden. De 
aanpak van eenzaamheid, een probleem dat ook sterk in andere buurten (Watergraafsmeer) speelt, 
zou op een dergelijke manier vormgegeven kunnen worden. Maar ook rondom armoede en 
jongerenproblematiek zou een vergelijkbare aanpak gevolgd kunnen worden. 
 
 

Contactinformatie 
 
GGD Amsterdam: Francisca Flinterman 
 020-555 5495 
 egz@ggd.amsterdam.nl 
 
Arkin/PuntP Preventie Mhamed el Ouafrassi 
 020-590 1330 
 preventie@puntp.nl  
 
Stadsdeel Amsterdam Oost: Niels van Santen 
 14 020 
 secretariaatgebiedspool.sdo@amsterdam.nl 

mailto:egz@ggd.amsterdam.nl
mailto:preventie@puntp.nl
mailto:secretariaatgebiedspool.sdo@amsterdam.nl
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Bijlage 1: gevolgde werkwijze 
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Bijlage 2: preventieschema angst en depressie 
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Bijlage 3: resultaten doelgroeponderzoek 
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Bijlage 4: activiteiten en resultaten werkgroepen 

 

Werkgroep ouderen  

 
Leden: Dynamo, Civic, PuntP, S-ipi, Leven&Zorg, Alzheimer Klachten- en Adviesbureau, enkele 
bewoners/vrijwilligers, buurtzorg, ZGAO 
 
De diversiteit en betrokkenheid van de deelnemers aan de werkgroep ouderen zorgde voor 
dynamische discussies. Ook werd er veel casuïstiek besproken. Dit had tot resultaat dat men elkaar, 
elkaars aanbod en elkaars organisatie beter leerde kennen. De onderlinge zichtbaarheid en 
samenwerking tussen verschillende partijen (formeel en informeel, zorg en welzijn) is erdoor versterkt.  
 
In het kader van vroegsignalering angst en somberheid binnen de ouderenzorg heeft Stichting S-ipi in 
samenwerking met Arkin/PuntP op 27 mei 2015 een training vroegsignalering en toeleiding 
georganiseerd. Deze training was bedoeld voor de buurtverzorgsters van S-ipi maar ook voor andere 
vrijwilligers die met ouderen werken. Deze training vroegsignalering is vervolgens opgenomen in het 
breder trainingsaanbod van de wijkzorg (Kenniswerkplaats) zodat alle formele en informele 
wijkzorgnetwerkpartijen daar gebruik van kunnen maken.  
 
Een belangrijke focus binnen de werkgroep ouderen was eenzaamheid. Eenzaamheid heeft een 
wederzijdse relatie met angst en somberheid. In de praktijk blijkt het nog altijd moeilijk om 
eenzaamheid adequaat te signaleren en om echt eenzame ouderen te bereiken en te helpen. De 
werkgroep heeft veel energie gestoken in het delen van expertise en het uitwisselen van ervaringen 
rondom eenzame ouderen. Daarmee is ook input geleverd aan het programma eenzaamheid van 
Dynamo. In aanvulling daarop wordt in 2016 samenwerking gezocht met andere signalerende partijen, 
zoals Humanitas, huismeesters en buurtbeheerders, om de toeleiding te verbeteren. Tenslotte heeft 
de werkgroep gewerkt aan een bruikbare signaleringskaart inclusief toeleidingsschema voor 
eenzaamheid. De werkgroep wil graag betrokken blijven bij een bredere aanpak van eenzaamheid.  
 
 

Werkgroep mensen met een beperking  
 
Leden: Dynamo, Civic, HVO-Querido, CliP, Onbeperkt Oost, MEE Amstel&Zaan, Mentrum, WMO-raad, 
Prisma 
 
Ook binnen de werkgroep mensen met een beperking was sprake van een grote diversiteit en 
betrokkenheid van deelnemers. Alle drie de subgroepen (mensen met een lichamelijke, psychische of 
licht verstandelijke beperking) waren direct of indirect vertegenwoordigd en men wilde dan ook geen 
keuze maken. Ondanks de breedte van de doelgroep waren de discussies levendig en inhoudelijk en 
kwam er geregeld casuïstiek ter sprake. Ook hier was duidelijk sprake van versterking van de 
onderlinge zichtbaarheid en samenwerking tussen verschillende partijen. Men vindt de ontmoeting en 
de discussies dermate nuttig dat besloten is de werkgroep in stand te houden. 
 
In het kader van vroegsignalering is contact gelegd tussen Roads en PuntP om een training 
vroegsignalering voor vrijwilligers / ervaringsdeskundigen in de GGZ-te ontwikkelen. Ook is contact 
gelegd tussen MEE en Stichting Prisma en Punt P. Er wordt nagegaan of het zinvol en haalbaar is om 
een module vroegsignalering en toeleiding op te nemen in de basistraining voor vrijwilligers en 
professionals die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. 
 
Mede door de ambulantisering van de GGZ, krijgen Wijkservicepunten steeds vaker te maken (ex-) 
GGZ cliënten die aan activiteiten willen meedoen. Deze cliënten vragen extra aandacht en begeleiding, 
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waarvoor binnen de huidige situatie nauwelijks tijd is. In de werkgroep is men nagegaan of het 
mogelijk is GGZ-ervaringsdeskundigen in te zetten bij het begeleiden van deze (ex-)GGZ-cliënten. Dat 
blijkt helaas niet haalbaar. Deze GGZ-ervaringsdeskundigen hebben meestal zelf veel begeleiding nodig 
en dat kunnen de partijen niet bieden. Als alternatief wordt nu onderzocht of ervaringsdeskundigen 
via TeamEd hier een rol in zouden kunnen spelen. TeamEd heeft enthousiast gereageerd.  
 
De WMO adviesraad Oost heeft, in samenwerking met Onbeperkt Oost, een checklist gemaakt voor de 
fysieke toegankelijkheid van gebouwen en activiteiten voor mensen met een beperking. De werkgroep 
heeft deze checklist omarmd en wil hem graag breed verspreiden onder allerlei formele en informele 
aanbieders en organisaties. Reden is dat een goede toegankelijkheid van aanbod kan helpen angst en 
somberheid te voorkomen. De checklist is opgenomen in het standaard aanbod van de 
Kenniswerkplaats van de Wijkzorg. Er zijn plannen om deze checklist in de toekomst uit te breiden met 
sociale toegankelijkheid voor mensen met een GGZ-achtergrond of een licht verstandelijke beperking. 
 
In de werkgroep ontstond ook het idee om samen met bewoners en/of (ex-)GGZ cliënten in Oud-Oost 
een psychiatrie-café op te zetten. Daarvoor is in eigen kring gekeken of er bewoners / cliënten zijn die 
zo’n initiatief (met hulp) zouden willen oppakken. In de praktijk bleek dit moeilijker dan gedacht. Bij 
bewoners is wel veel interesse in een psychiatriecafé maar geen animo om daar aan mee te werken. 
Op dit moment wordt verkend of de Academie van de Stad een rol zou kunnen spelen bij het opzetten 
van zo’n psychiatriecafé.  
 
Een ander plan betreft het opzetten van een voorleesavond voor diverse doelgroepen. In West is al 
een dergelijke voorleesavond die door bewoners georganiseerd wordt (met betrokkenheid van Prisma) 
en dat is een succes. De voorleesavond is bedoeld voor ouderen, mensen met een licht verstandelijke 
beperking, mensen met een GGZ-achtergrond, maar ook voor ouders met kinderen.  
 
 

Werkgroep mannen  
 
Leden: WPI, Dynamo, Civic, PuntP, stadsdeel 
 
De werkgroep mannen koos als subdoelgroep voor de trede 2 mannen in beide buurten. Het plan was 
deze mannen door hun WPI-klantmanagers uit te laten nodigen voor een driegesprek waarbij ook 
iemand van activering aanwezig zou zijn. Vroegsignalering van angst en depressie zou onderdeel 
worden van dat gesprek en indien nodig, zouden mannen doorverwezen worden naar specifiek 
preventieaanbod of zelfs naar behandeling. 
 
Omdat er weinig aanbod specifiek voor mannen is, heeft Civic een nieuwe groepsactiviteit/-cursus 
opgezet voor mannen tussen de 40 en 70 jaar met somberheidsklachten. De mannen waren afkomstig 
uit de caseload van maatschappelijk werk. 
De cursus betrof een aangepaste versie van 
een PuntP cursus en was met name gericht 
op hoe om te gaan met stress en 
somberheidsklachten, onder andere aan de 
hand van het G-schema. Inmiddels zijn 
twee cursussen gegeven. Bij Dynamo is een 
bestaande groep mannen uit de 
Buurtkamer door PuntP voorgelicht over 
psychische problemen. Mochten in de loop 
van de tijd veel nieuwe mannen zich 
hebben aangesloten, dan kan de 
voorlichting herhaald worden. 
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Halverwege 2015 kregen stadsdeel en WPI in het kader van het stedelijke programma Meedoen 
Werkt! de opdracht voor stadsdeel Oost een projectplan Impuls Activering trede 1 en 2 uit te werken. 
Omdat de doelstellingen van dit project naadloos aansluiten bij die van Happy in Oost, is besloten de 
Happy in Oost plannen van de werkgroep mannen integraal op te nemen in het projectplan Impuls 
Activering. Trede 2 mannen die deelnemen aan het Impuls Activering traject en waarvan gesignaleerd 
wordt dat ze vergrote kans op angst en depressie hebben, worden toegeleid naar een specifieke 
preventiecursus. Ook mannen met verhoogde kans op angst en depressie uit de caseload van welzijn 
kunnen daar naartoe verwezen worden. PuntP is nauw betrokken bij het opzetten en organiseren van 
die cursus. 
 
Ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het vlak van vroegsignalering, zijn verschillende 
trainingen gegeven aan klantmanagers van WPI. Ze verliepen erg succesvol; men vond het leuk en 
leerzaam. Er bleek vooral ook veel behoefte te bestaan aan kennis over hoe je om moet gaan met 
mensen met (duidelijk zichtbare) GGZ-problemen. Geen preventie maar wel een belangrijk item.  
 
Ook participatiemedewerkers van Civic en Dynamo worden getraind in vroegsignalering. 
 
Een en ander heeft geleid tot versterkte samenwerking tussen WPI, Dynamo/Civic en PuntP. Er wordt 
nog nagedacht hoe deze samenwerking ook rondom andere cliënten van welzijn versterkt kan worden. 
Zowel de bewustwording van, als de handelingsperspectieven ten aanzien van psychische problemen 
bij klantmanagers, maatschappelijk werkers en participatiemedewerkers zijn vergroot. 
 
 

Werkgroep ouders en hun pubers  
 
Leden: OKC, StreetsmArt, politie, Dynamo, Spirit, PuntP 
 
In discussies binnen de werkgroep rondom jongeren en ouders bleek al snel dat deze doelgroep uit 
aandachtgroepen bestaat, variërend van jongeren met multiproblematiek tot ouders van niet 
schoolgaande kinderen. De werkgroep heeft besloten te focussen op ‘ouders en hun pubers’.  
 
Aandachtspunten binnen de werkgroep waren: 

− Versterkte samenwerking tussen Ouder-en kindteams en JGZ. 
− Meer aandacht voor aanwezige kinderen bij GGZ behandeling van ouders 
− Inzet op beter bereik van ouders van pubers via andere kanalen 
− Inzet op meer samenhang aanpak ouders en aanpak pubers 

 
Eind 2015 hebben StreetsmArt en Buurthulp Amsterdam Oost aangegeven meer aandacht te willen 
voor preventie van psychische problemen onder de jeugd en jongvolwassenen in de Indische Buurt. 
StreetsmArt had het over de ‘eigen’ jongeren en Buurthulp over tienermeiden. De preventie van 
psychische problemen bij jeugdigen is opgenomen in de gebiedsagenda 2016 van de Indische Buurt.  
 
Begin 2016 heeft Punt P twee trainingen vroegsignalering stress en somberheid verzorgd voor Elance 
Academy, Team oost. De trainingen werden gegeven aan de coaches die jonge meiden begeleiden in 
de categorie 11 tot 17 jaar. De Coaches zijn zelf studenten die de begeleidingen in het kader van hun 
opleiding of als vrijwilliger geven. Ook StreetsmArt/Spirit heeft een verzoek ingediend voor eenzelfde 
training. Deze zal in het najaar van 2016 plaatsvinden. 
 
Ten slotte is door PuntP contact gelegd met Dynamo om te onderzoeken waar jongerenwerkers van 
Dynamo behoefte aan hebben met betrekking tot deskundigheidsbevordering rondom 
vroegsignalering en toeleiding.  


