
 

      Op eigen benen
          door een 
   helpende hand 
 

Mentoraatproject

          ‘Samen verder’ 



‘Samen verder’ is een nieuw project voor sociaal mentoraat in 
Amsterdam-Noord. Drie jaar lang begeleiden we tien personen 
c.q. gezinnen intensief in hun dagelijks leven, om ze te helpen 
hun sociaal isolement te doorbreken en ze meer zelfredzaam 
te laten zijn.

             Over wie hebben we het?   Over hele verschillende 
mensen in onze wijk. Sommigen zijn jong, anderen oud. Sommigen 
wonen alleen, anderen hebben een gezin. Sommigen wonen al hun hele 
leven in de wijk, anderen zijn hier recent naartoe verhuisd. Maar met al 
hun verschillen hebben ze één belangrijke overeenkomst: ze vinden het 
moeilijk om zich te redden in hun dagelijks leven. 

Ze hebben problemen – vaak meerdere tegelijk. Met hun gezondheid. 
Met de school van het oudste kind. Met de taal. Met hun financiën. 
Met al die papieren die ingevuld moeten worden om de problemen 
niet nog groter te maken. Ze doen hun best – daar ligt het niet aan. 
Ze weten dat het niet goed gaat en ze proberen er echt wat aan te 
doen. Maar niet structureel, en vaak met een beperkt resultaat. 

Met het nieuwe mentoraatproject ‘Samen verder’ willen we tien perso-
nen/gezinnen drie jaar lang intensief begeleiden in hun dagelijks leven. 
Niet om de problemen voor ze op te lossen, maar om ze zelf langzaam 
maar zeker (weer) grip te laten krijgen op hun bestaan. De afgelopen 
jaren hebben we deze benadering al op kleine schaal toegepast – met 
positieve resultaten. 
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             Aanpak   ‘Samen verder’ bestaat uit drie fasen. Eerst is er 
een periode van opbouw. Dat betekent aansluiten bij iemands situatie, 
vertrouwen winnen, samen dingen ondernemen. Daarna wordt er een 
beschrijving gemaakt van de huidige en de gewenste situatie – met een 
nadrukkelijke inbreng van de betrokkenen zelf. Op basis hiervan wordt 
een plan op maat gemaakt: welke vormen, woorden, stappen passen bij 
deze persoon? Daarna volgt de uitvoeringsfase, waarin concrete onder-
steuning plaatsvindt: soms terughoudend, soms provocatief. Aan het 
eind vindt een afronding plaats. Gedurende de periode van begeleiding 
vinden evaluatiemomenten plaats, op grond waarvan het handelings-
perspectief mogelijk wordt bijgesteld. Binnen het project wordt nauw 
samengewerkt met de bestaande hulpverlening. 

Kent u iemand die voor ‘Samen verder’ 
in aanmerking zou kunnen of willen komen? 



             Voorwaarden   Voor ‘Samen verder’ komen mensen 
in aanmerking, van globaal dertig tot 65 jaar, die zich wel redden, 
maar sociaal geïsoleerd zijn en met redelijk wat zorgen en problemen 
te maken hebben. Ze moeten de potentie hebben om zich onder 
begeleiding en aanmoediging (verder) te ontwikkelen naar een sociaal 
en maatschappelijk meer stabiele situatie. Na zes maanden moet er 
vooruitgang te constateren zijn. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan worden mensen doorverwezen en zo 
nodig begeleid naar passende hulp. Dit geldt ook wanneer mensen de 
grenzen van het project overschrijden. 

Meld het ons. U kunt onze projectmedewerker bereiken 
op 06 - 22 80 45 28 of e-mail arnold@kerkenbuurtnoord.nl

 De aanpak van ‘Samen verder’
• Het draait om mensen binnen 
 hun leefwereld.

• Uitgangspunt is de zeggenschap 
 en de betrokkenheid van de cliënt.

• We maken gebruik van contacten 
 in de buurt. 

• We streven in onze werkwijze naar 
 een stevige rol van de cliënt zelf. 

• We kiezen voor een coachende aanpak.



             Wat is Kerk & Buurt Noord?   Kerk & Buurt Noord 

is een buurtproject in Amsterdam-Noord dat zich inzet voor de buurt 
en de mensen die er wonen. We ondersteunen ze bij wat nodig is

voor hun welzijn én voor het samenleven in de buurt. Op dinsdag- en donderdag- 

ochtend hebben we een open huiskamer, en ieder eerste woensdag van de

maand vindt een buurtmaaltijd plaats. We doen ons werk vanuit de inspiratie 

van het evangelie.

Kerk & Buurt Noord bestaat uit een groep vrijwilligers, drie betaalde krachten 

en een bestuur. In totaal zijn we met zo’n twintig mensen. We werken vanuit 

een gezellig pandje aan de Adelaarsweg 57 in Noord. Ons werk wordt betaald 

door verschillende fondsen en kerken.

 



Bij u in de buurt

 Kerk & Buurt Noord  |  Adelaarsweg 57 hs  |  1021 BS  Amsterdam  |  020 - 636 92 34

contact@kerkenbuurtnoord.nl  |  www.kerkenbuurtnoord.nl

 


