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1 Managementsamenvatting
‘West is de plek waar iedereen meedoet en meetelt’, dit is een ambitie die is vastgelegd in het
coalitie-akkoord voor Stadsdeel West. Om dit meedoen en meetellen te faciliteren, worden onder
andere sociale loketten ontwikkeld. Bij deze loketten moeten bewoners terecht kunnen voor
ondersteuning op gebied van welzijn, zorg en participatie. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
behoefte aan deze ondersteuning, is het van belang in beeld te hebben waar de (belangrijkste)
doelgroep(en) voor het loket wonen. In opdracht van portefeuillehouder Hetty Welschen is de
volgende vraag onderzocht:
Waar in het stadsdeel bevindt de doelgroep voor het sociale loket zich?
OAC heeft in een quickscan op basis van bestaande bronnen (waaronder statistieken uit
‘Amsterdam in Cijfers’, ‘Staat van de Stad’ en ‘Stadsmonitor Amsterdam’) de verwachte vindplaats
van de doelgroep onderzocht.
Om te bepalen welke inwoners primair tot de doelgroep behoren, is aangesloten bij de definitie die
de Sociale Alliantie hiervoor heeft gebruikt. Dit gemeentelijke samenwerkingsverband stelt dat de
hulp- en adviesvraag vooral bij de volgende groepen leeft: mensen met fysieke beperkingen als
gevolg van een (langdurige) ziekte of aandoening; mensen met een laag inkomen en/of laag
opleidingsniveau; mensen van allochtone afkomst (met name van Marokkaanse en Turkse);
ouderen en een combinatie van genoemde doelgroepen.
Bestaande statistieken maken het mogelijk om op de indicatoren leeftijd; herkomst; combinatie
herkomst en leeftijd en bijstandsafhankelijkheid (dus niet op basis van opleidingsniveau en
gezondheid) de concentratie van de doelgroep voor het sociaal loket in te schatten (in schema: zie
bijlage 1).
Op basis van deze criteria is in de volgende buurten (in West) een concentratie van de
doelgroep(en) te verwachten: Spaarndammerbuurt, Gibraltarbuurt, Landlust, Gulden
Winckelbuurt, Kolenkitbuurt, Robert Scottbuurt. In mindere mate is de doelgroep ook te
verwachten in Staatliedenbuurt, Borgerbuurt, Da Costabuurt, Mercatorbuurt Noord en
Mercatorbuurt Zuid.
Bij de afweging over vestiging van sociaal loketten zullen naast de nabijheid van doelgroep(en)
andere overwegingen en factoren een rol spelen. Te denken valt aan bereikbaarheid (openbaar
vervoer, looproutes e.d.), synergie met bestaande andere loketten/faciliteiten in het stadsdeel en
buurstadsdelen. Als we ons alleen beperken tot de aanwezigheid van potentiële doelgroepen kan
gefocust worden op drie ‘zoekgebieden’ in het stadsdeel (zie figuur 5.2, pagina 18).
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Inleiding

In het coalitie-akkoord is de ambitie ‘West is de plek waar
iedereen meedoet en meetelt’ (onder andere) vertaald in het
voornemen om brede sociale loketten te ontwikkelen. Bij
deze loketten kunnen bewoners terecht voor informatie,
advies en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en
1
participatie. Eerder, in 2009, heeft de Sociale Alliantie een
Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Doel hiervan was het
uniformeren van loketten in de stadsdelen, zodat elke klant in
heel Amsterdam kan rekenen op dezelfde kwaliteit van
dienstverlening.
Portefeuillehouder Welzijn, Hetty Welschen, heeft de afdeling
Beleid Dienstverlening en Welzijn van het stadsdeel opdracht
gegeven om te onderzoeken voor wie en waarom er in West
een breed sociaal loket moet komen.
Een kort onderzoek moet input geven voor bovengenoemde
beleidsvragen. In een quickscan worden de volgende
onderzoeksvragen beantwoord:
1. Voor wie is het fysieke sociale loket?
2. Waar in het stadsdeel bevindt de doelgroep voor het
sociale loket zich?
3. Wie zijn de gebruikers van de bestaande sociale
loketten in het stadsdeel? Hoeveel en welke vragen
hebben deze gebruikers? Hoe en waarheen worden
ze verwezen?
De afdeling Onderzoek Analyse en Control (OAC) is gevraagd om antwoord te geven op de tweede
onderzoeksvraag: “Waar in het stadsdeel bevindt de doelgroep voor het sociale loket zich?”
Voor de definitie van de doelgroep is hierbij aangesloten op de definitie die de Sociale Alliantie in het
PvE ‘We bouwen een beter sociaal loket’ heeft gehanteerd (zie verder hoofdstuk 2). In het PvE is de
doelgroep voor het sociaal loket gedefinieerd als “mensen die zelf hun weg niet weten te vinden in
deze complexe maatschappij”.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke aanpak is gebruikt om tot beantwoording van de
onderzoeksvraag te komen. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de quickscan. In hoofdstuk 5
worden de conclusies van de quickscan beschreven.
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Gemeentelijke samenwerking van DWI, DMO, DZS, DW, GGD en stadsdelen.
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3 Aanpak
Om te komen tot beantwoording van de onderzoeksvraag “Waar in het stadsdeel bevindt de
doelgroep voor het sociale loket zich?”, moet eerst bepaald worden wie de doelgroep voor de
sociale loketten is. Hiervoor sluiten we aan bij de analyse die de Sociale Alliantie ten behoeve van
het Programma van Eisen heeft opgesteld.
Na vooronderzoek is de Sociale Alliantie (onderzoek van O+S, gesprekken met
cliëntenorganisaties en coördinatoren van bestaande loketten) gekomen tot de volgende vier
hoofdgroepen die de belangrijkste groepen cliënten voor de sociale loketten zullen vormen:
1. Mensen met ervaren fysieke beperkingen als gevolg van een (langdurige) ziekte of
aandoening.
Participatie en het welzijn van mensen wordt in sterke mate bepaald door iemands
ervaren gezondheid. Het betreft gezondheid in de breedste zin van het woord: ziektes,
ervaren lichamelijke beperkingen, de psychische gezondheid, etc.
2. Mensen met een lage sociaaleconomische status, een laag inkomen en/of een laag
opleidingsniveau.
Uit onderzoek is gebleken dat ervaren gezondheid sterk afhankelijk is van sociaaleconomische status. Ook de hoogte van het inkomen blijkt van invloed op de ervaren
gezondheid. Het valt dus te verwachten dat relatief veel zorgvragen leven onder
bewoners met een laag gemiddeld inkomens- en opleidingsniveau en dat een relatief
groot deel van deze bewoners behoort tot de potentiële doelgroep van het loket.
3. Mensen van allochtone afkomst, in het bijzonder mensen van Turkse en Marokkaanse
afkomst.
Er is een verschil tussen de ervaren gezondheid van autochtone Amsterdammers en
Amsterdammers van allochtone afkomst. Ook blijken er verschillen te bestaan in de
ervaren gezondheid tussen verschillende groepen allochtonen. Amsterdammers van
Marokkaanse afkomst rapporteren de minst goede gezondheid, gevolgd door
Amsterdammers van Turkse en Surinaamse afkomst.
4. Ouderen.
Ouderen vormen voor de Wmo geen speciale doelgroep. Het gaat in de Wmo om mensen
met beperkingen. Wel is bekend dat met ouderdom het aantal gebreken toeneemt en
ouderen daardoor meer gebruik maken van Wmo en AWBZ voorzieningen. Ouderen van
Marokkaanse en Turkse afkomst vormen een bijzonder subgroep binnen de ouderen. Zij
rapporteren gemiddeld meer en vroeger beperkingen dan autochtone ouderen.
In de praktijk blijkt er een grote overlap tussen genoemde groepen.
In deze quickscan kijken we, voor zover hierover informatie beschikbaar is, waar in het
stadsdeel de genoemde vier doelgroepen (of combinaties van doelgroepen) wonen. Hiervoor
maken we (vooral) gebruik van de volgende bronnen:
- Staat van de Stad V (2009) – een tweejaarlijkse stedelijke monitor van dienst
Onderzoek en Statistiek (O+S);
- Amsterdam in Cijfers 2009 – meest recente statistieken verzameld door O+S;
- Stadsmonitor Amsterdam – informatiesysteem van O+S en UvA waarin statistische en
geografische informatie gekoppeld kunnen worden (geografische spreiding).
De geraadpleegde bronnen kennen een aantal beperkingen die maken dat de resultaten van
de quickscan met enige voorzichtigheid gelezen moeten worden (deze zijn indicatief). De
informatie van genoemde bronnen zijn zeer verschillend van aard. Het betreft zowel
nauwkeurige gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie als enquêtegegevens. De data
zijn dan ook niet altijd op elk schaalniveau bruikbaar. Zo is informatie over gezondheid op het
niveau van de voormalig stadsdelen bruikbaar. Gegevens over leeftijd is op een lager
schaalniveau op dat van de buurtcombinaties te gebruiken. Dit maakt dat voor genoemde
indicatoren niet altijd op het gewenste schaalniveau ingezoomd kan worden. Ook maakt het
combineren van indicatoren niet of beperkt mogelijk.
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4 Spreiding doelgroepen sociaal loket
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven kennen de geraadpleegde bronnen een aantal
beperkingen. In onderstaande quickscan zal zover mogelijk op het schaalniveau van de buurten
(indeling Stadsdeel West) en/of buurtcombinaties worden ingezoomd. Waar dit niet mogelijk is,
beperken we ons tot het niveau van de (voormalige) stadsdelen.
4.1 Gezondheid
Gemiddeld vindt circa 15% van de Amsterdammers dat zij een matige tot slechte gezondheid
heeft (zie tabel 4.1). In de (voormalige) stadsdelen Westerpark, Oud-West en De Baarsjes ligt dit
2
percentage tussen 10% en 20%. In Bos en Lommer ervaren bewoners hun gezondheid
significant slechter dan de gemiddelde Amsterdammer: meer dan 20% vindt dat hij/zij een
matige/slechte gezondheid heeft.
Van de Amsterdammers van 55 jaar of ouder, waardeert gemiddeld 30% zijn/haar gezondheid
matig tot slecht. In Westerpark, Oud-West en De Baarsjes ligt het gemiddelde rond het
Amsterdamse gemiddelde. Alleen de ouderen in Bos en Lommer waarderen hun gezondheid
significant lager dan de gemiddelde Amsterdamse 55-plusser.
Figuur 4.1

Amsterdammers met een matige/slechte ervaren gezondheid
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Bron: gezondheidsmonitor GGD 2008 (tabel 3.1b p. 181).

2

Let op: de betrouwbaarheidsintervallen op stadsdeelniveau zijn groot
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Circa 20% van de Amsterdammers heeft (minimaal één) chronische aandoening (zie tabel 4.2). In
Westerpark, Oud-West, Bos en Lommer De Baarsjes wijkt dit percentage niet significant af. Van
de oudere Amsterdammers heeft gemiddeld bijna 40% een door een arts vastgestelde chronische
aandoening. Westerpark, Oud-West, Bos en Lommer en De Baarsjes wijken niet significant af: het
percentage ouderen met een vastgestelde chronische aandoening ligt tussen 30% en 50%.
Figuur 4.2

Amsterdammers met minimaal één door een arts vastgestelde chronische aandoening van het
bewegingsapparaat
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Bron: gezondheidsmonitor GGD 2008 (tabel 3.2b p. 184)

Conclusies
Op basis van boven beschreven informatie over gezondheid kunnen geen conclusies over de
(spreiding van de) doelgroep voor sociale loketten getrokken worden. Er is alleen tussen ouderen
in Oud-West en ouderen in Bos en Lommer een significant verschil in mate van gezond voelen:
het percentage ouderen in Bos en Lommer dat zich niet/minder gezond voelt is groter dan dat in
Oud-West. Daar staat tegenover dat in Oud-West meer ouderen dan in Bos en Lommer wonen
(zie verder paragraaf 4.4 en tabel .. in bijlage 2).

4.2 Sociaal-economische positie
Voor de sociaal-economische positie (de tweede parameter om te bepalen waar de doelgroep
voor de sociale loketten zich bevinden) van de bewoners van West kijken we naar inkomen,
bijstandsafhankelijkheid en opleidingsniveau.
Inkomen
Het gemiddelde inkomen van huishoudens in West ligt met € 24.400,- circa € 3.000,- lager dan het
3
Amsterdamse gemiddelde. De gemiddelde inkomens in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt,
Staatsliedenbuurt, Fredrik Hendrikbuurt, Kinkerbuurt, Van Lennepbuurt, Landlust, De Kolenkit,
Van Galenbuurt, en Hoofdweg e.o. liggen onder het gemiddelde van Stadsdeel West.
Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft in de Armoedemonitor de percentages minimahuishoudens
per buurt(combinatie) in beeld gebracht. In stadsdeel West valt De Kolenkit op door een veel
groter aandeel minima huishoudens dan in Amsterdam gemiddeld (zie figuur 4.1). Ook in de
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Staatsliedenbuurt, Fredrik Hendrikbuurt, Kinkerbuurt, Van
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Bron: Stadsdelen in Cijfers 2009. Statistische cijfers over het inkomen zijn voorhanden van het jaar 2006. Deze lopen circa
drie jaar achter bij de andere statistieken, doordat de verwerking een lange weg afloopt van belastingdienst en andere instanties
via het CBS naar O+S van de gemeente Amsterdam.
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Huishoudens die op of onder het sociaal minimum leven.
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Lennepbuurt, Landlust, Van Galenbuurt, De Krommert en Hoofdweg e.o. is het percentage
minimahuishoudens hoger dan het Amsterdamse gemiddelde.
Figuur 4.3

Aandeel minimahuishoudens per buurtcombinatie t.o.v. stedelijk gemiddelde (16,5%), 2008

Bron: Armoedemonitor 2009, p. 20

Bijstand
Een andere aanwijzing voor achterstand is het percentage inwoners dat een bijstandsuitkering
ontvangt.
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Figuur 4.4

percentage beroepsbevolking met een bijstandsuitkering
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Bron: DWI, 1 januari 2009
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De Stadsmonitor maakt het mogelijk om binnen het stadsdeel gebieden in kaart te brengen waar
6
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relatief veel bijstandscliënten wonen. In de volgende buurten ontvangt een relatief groot deel van de
bewoners een bijstandsuitkering (zie bijlage ..):
• Noordoost: de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, de Hugo de Grootbuurt en het zuidelijk
deel van de Frederik Hendrikbuurt;
• Noordwest: de Kolenkitbuurt, de Gibraltarbuurt en Landlust;
• Zuid: zuidelijk deel Mercatorbuurt en oostelijk deel Borgerbuurt.
Gekeken naar langdurige bijstandsafhankelijkheid (bewoners die langer dan 3 jaar een
8
bijstandsuitkering ontvangen), dan zijn de volgende buurten concentratiegebieden : noordwestelijk
deel van de Spaarndammerbuurt, zuidelijk deel van de Frederik Hendrikbuurt, de Hugo de Grootbuurt,
noordelijk deel van de Kolenkitbuurt, de Gibraltarbuurt en het noordelijk deel van Landlust (zie figuur
4.5). Er zijn in het zuidelijk deel van het stadsdeel geen gebieden met een grote concentratie
bewoners die langdurig bijstand ontvangen.
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Stadsmonitor Amsterdam is een instrument waarmee op basis van een aantal gegevensbronnen concentratiegebieden van
(huishoud)kenmerken in een kaart geprojecteerd kunnen worden. Het instrument is ontwikkeld door dienst Onderzoek en
Statistiek en de gemeente Amsterdam.
6
Indeling stadsdeel
7
≥ 13,5 %
8
≥ 11 %
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Figuur 4.5

concentratie bewoners langer dan 3 jaar bijstandsuitkering

Bron: Stadsmonitor 2010

Opleidingsniveau
Naast inkomen en bijstandsafhankelijkheid is onderwijsniveau een indicator voor achterstand
(kansen op de arbeidsmarkt) en zelfredzaamheid. Het opleidingsniveau wordt niet geregistreerd.
Op basis van een grote stedelijke monitor, Wonen in Amsterdam (Wia), kan echter wel een beeld
gegeven worden van opleidingsniveau op het niveau van de oude stadsdelen.
In stadsdeel West heeft tussen 15 en 20% van de inwoners uitsluitend lager onderwijs afgerond of
zonder lager onderwijs school verlaten (zie figuur 4.6). Binnen het stadsdeel is het
opleidingsniveau in Bos en Lommer significant lager dan in de rest van stadsdeel West.
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Figuur 4.6

percentage inwoners (18+) zonder of alleen lager onderwijs afgerond

De Baarsjes

Bos en Lommer

Oud-West

Westerpark

West

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Bron: Wonen in Amsterdam 2009

Conclusies
Op basis van onderzoek van de Sociale Alliantie valt te verwachten dat relatief veel zorgvragen
leven onder bewoners met een laag inkomen en opleidingsniveau. Op basis van de variabelen
inkomen, bijstandsafhankelijkheid en opleiding is een relatief groot deel van de doelgroep voor het
sociaal loket te verwachten in de Spaarndammerbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Hugo de
Grootbuurt, Borgerbuurt, Kolenkitbuurt, Landlust, Gibraltarbuurt en Mercatorbuurt Zuid.

4.3 Herkomst
De derde indicator voor de aanwezigheid van de doelgroep voor een sociaal loket is herkomst.
Gebleken is dat met name bewoners van Marokkaanse en Turkse afkomst een slechter
gezondheid ervaren. Verondersteld kan worden dat de zorgvraag onder deze groep inwoners
groter is dan onder inwoners van andere afkomst.
Landlust is de buurtcombinatie met de grootste bevolkingsgroep van Marokkaanse en Turkse
afkomst (zie figuur 4.7). Ook de Kolenkitbuurt kent een grote Marokkaanse en Turkse
gemeenschap. Hoofdweg e.o., De Krommert, Van Galenbuurt, Erasmusparkbuurt,
Staatsliedenbuurt en Spaarndammer/Zeeheldenbuurt kennen, weliswaar minder dan Landlust en
Kolenkitbuurt, een grote Marokkaanse en Turkse gemeenschap.
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De Stadsmonitor maakt het mogelijk om binnen het stadsdeel verder (dan op het niveau van
buurtcombinaties) in te zoomen op concentratiegebieden (en aan te sluiten op de buurtindeling
van het stadsdeel).
Binnen buurtcombinatie Landlust zijn de Gulden Winckelbuurt, de Gibraltarbuurt en het noordelijk
9
deel van Landlust gebieden met een hoog percentage inwoners van Marokkaanse afkomst. In de
10
Gulden Winckelbuurt wonen ook relatief veel mensen van Turkse afkomst. In buurtcombinatie
De Kolenkitbuurt woont in de Kolenkitbuurt (indeling stadsdeel) en de Robert Scottbuurt een
relatief grote Marokkaanse en Turkse gemeenschap.
In buurtcombinatie Hoofdweg e.o. woont een grote Marokkaanse gemeenschap in het zuidelijk
deel van de Mercatorbuurt Zuid (indeling Stadsdeel West). In buurtcombinatie De Krommert,
woont een grote Marokkaanse gemeenschap in de Chassébuurt. Dit geldt ook voor
buurtcombinatie Van Galenbuurt: hier wonen relatief veel Marokkaanse Nederlanders in
Mercatorbuurt Noord.
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≥ 19% inwoners Marokkaanse afkomst.
≥ 19% inwoners Turkse afkomst
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Figuur 4.8

concentratie inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst

Bron: Stadsmonitor 2010

Conclusies
Op basis van de (derde) indicator van de Sociale Alliantie, namelijk herkomst, is te verwachten dat
de doelgroep voor het sociaal loket vooral te vinden is in De Kolenkitbuurt, Landlust,
Gibraltarbuurt, Gulden Winckelbuurt, Robert Scottbuurt, Mercatorbuurt Zuid, Mercatorbuurt Noord
en Chassébuurt.

4.4 Leeftijd
Met ouderdom neemt het aantal gebreken en hiermee de hulpvraag toe. Leeftijd wordt door de
Sociale Alliantie als (vierde) indicator voor de aanwezigheid van de doelgroep van het sociaal
loket gebruikt. Ouderen van Marokkaanse en Turkse afkomst vormen een bijzonder subgroep
binnen de ouderen. Zij rapporteren gemiddeld meer en vroeger beperkingen dan autochtone
ouderen (zie verder paragraaf 4.5).
Van de buurtcombinaties in West wonen de meeste 55-plussers in Landlust (dit is ook de grootste
buurtcombinatie, zie figuur 4.9). De Vondelbuurt en Sloterdijk hebben bijna twee keer zoveel 55plussers dan stadsdeel West gemiddeld maar behoren ook tot de kleinste buurtcombinaties.
Verder zijn achtereenvolgens Van Lennepbuurt, Da Costabuurt, Spaarndammer- en
Zeeheldenbuurt, Frederik Hendrikbuurt en Helmersbuurt, buurten met een bovengemiddeld hoog
percentage 55-plussers (t.o.v. het stadsdeel gemiddelde).
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Met de Stadsmonitor zijn de gebieden in kaart te brengen waar 55-plussers geconcentreerd
wonen. Dit levert het volgende beeld van concentratiegebieden op (indeling stadsdeel):
• Noordoost: verspreid over de Spaarndammerbuurt, noordoostelijk deel van de
Staatsliedenbuurt, zuidelijk deel Hugo de Grootbuurt en noordoostelijk deel Frederik
Hendrikbuurt;
• Noordwest: Robert Scottbuurt (oa rondom Hoofdweg), Erasmusparkbuurt, Sloterdijk;
• Zuid: Vondelparkbuurt, oostelijk deel Borgerbuurt, Da Costabuurt, verspreid Helmersbuurt
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Figuur 4.10

concentratie inwoners 55+

Bron: Stadsmonitor 2010

Conclusies
Op basis van leeftijd, een (vierde) indicator voor de aanwezigheid van doelgroepen, is de grootste
doelgroep voor een sociaal loket vooral te verwachten in de Spaarndammerbuurt, noordoostelijk
deel van de Staatsliedenbuurt, zuidelijk deel Hugo de Grootbuurt en noordoostelijk deel Frederik
Hendrikbuurt, Robert Scottbuurt (oa rondom Hoofdweg), Erasmusparkbuurt, Sloterdijk,
Vondelparkbuurt, oostelijk deel Borgerbuurt, Da Costabuurt en verspreid in de Helmersbuurt.

4.5 Leeftijd en herkomst
Ouderen van niet-Nederlandse afkomst, met name Marokkaanse en Turkse ouderen, vormen een
bijzondere subgroep binnen de doelgroep ouderen. Marokkaanse en Turkse ouderen hebben
meer gezondheidsklachten dan andere ouderen. Bovendien blijken de gezondheidsklachten bij
deze groepen gemiddeld op jongere leeftijd toe te nemen. De veronderstelling is dat de
Marokkaanse en Turkse ouderen meer dan gemiddeld tot de (potentiële) doelgroep van het
sociale loket behoren.
Met de Stadsmonitor wordt inzichtelijk dat Marokkaanse en Turkse ouderen vooral
geconcentreerd in het westelijk deel (voormalig Bos en Lommer en De Baarsjes) van het
stadsdeel wonen (zie figuren 4.11 en 4.12).
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Figuur 4.11

Concentratie Marokkaanse 55-plussers (geel) en Turkse 55-plussers (paars kader), zuidelijk deel
Stadsdeel West

Bron: Stadsmonitor 2010

Figuur 4.12

Concentratie Marokkaanse 55-plussers (geel) en Turkse 55-plussers (paars kader), noordelijk deel
Stadsdeel West

Bron: Stadsmonitor 2010

Conclusies
Marokkaanse en Turkse ouderen, een groep met een veronderstelde grote (potentiële) doelgroep
voor het sociaal loket, wonen geconcentreerd in de volgende buurten: Borgerbuurt, noordelijk deel
van de Da Costabuurt, Chassébuurt, Mercatorbuurt Zuid, Mercatorbuurt Noord, noordoostelijk
deel van Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt, Robert Scottbuurt, Kolenkitbuurt, Gulden
Winckelbuurt, Gribraltarbuurt en Landlust.
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5 Conclusies
‘West is de plek waar iedereen meedoet en meetelt’, dit is een ambitie die is vastgelegd in het
coalitie-akkoord voor Stadsdeel West. Om dit meedoen en meetellen te faciliteren, worden onder
andere sociale loketten ontwikkeld. Bij deze loketten moeten bewoners terecht kunnen voor
ondersteuning op gebied van welzijn, zorg en participatie. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
behoefte aan deze ondersteuning, is het van belang in beeld te hebben waar de (belangrijkste)
doelgroep(en) voor het loket wonen. In deze quickscan stellen we ons de volgende vraag:
Waar in het stadsdeel bevindt de doelgroep voor het sociale loket zich?
Om te bepalen welke inwoners primair tot de doelgroep behoren, is aangesloten bij de definitie die
de Sociale Alliantie hiervoor heeft gebruikt. Dit gemeentelijke samenwerkingsverband stelt dat de
hulp- en adviesvraag vooral bij de volgende groepen leeft: mensen met fysieke beperkingen als
gevolg van een (langdurige) ziekte of aandoening; mensen met een laag inkomen en/of laag
opleidingsniveau; mensen van allochtone afkomst (met name van Marokkaanse en Turkse);
ouderen en een combinatie van genoemde doelgroepen.
Bestaande statistieken maken het mogelijk om op de indicatoren leeftijd; herkomst; combinatie
herkomst en leeftijd en bijstandsafhankelijkheid (dus niet op basis van opleidingsniveau en
gezondheid) de concentratie van de (potentiële) doelgroep voor het sociaal loket te bepalen.
Op basis van deze criteria is in de volgende buurten (indeling stadsdeel) een concentratie van de
doelgroep(en) te verwachten: Spaarndammerbuurt, Gibraltarbuurt, Landlust, Gulden
Winckelbuurt, Kolenkitbuurt, Robert Scottbuurt. In mindere mate is de doelgroep ook te
verwachten in Staatliedenbuurt, Borgerbuurt, Da Costabuurt, Mercatorbuurt Noord en
Mercatorbuurt Zuid (zie figuur 5.1 en bijlage ..).
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Houthavens
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Figuur 5.1
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+
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Erasmusparkbuurt

idem

Robert Scottbuurt

idem

Laan van Spartaan

idem

Kolenkitbuurt

idem

Geuzenbuurt
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Chassébuurt
Mercatorbuurt-Noord

+
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+
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idem
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+
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idem
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Mercatorbuurt-Zuid

idem

+
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Postjesbuurt

idem

+

+
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+: een concentratie van de doelgroep aangetroffen in Stadsmonitor Amsterdam

Bij de afweging over vestiging van sociaal loketten zullen naast de nabijheid van doelgroep(en)
andere overwegingen en factoren een rol spelen. Te denken valt aan bereikbaarheid (openbaar
vervoer, looproutes e.d.), synergie met bestaande andere loketten/faciliteiten in het stadsdeel en
buurstadsdelen. Als we ons alleen beperken tot de aanwezigheid van potentiële doelgroepen kan
gefocust worden op drie ‘zoekgebieden’ in het stadsdeel (zie figuur 5.2).
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Figuur 5.2

Mogelijke zoekgebieden sociaal loket o.b.v. concentratie potentiële doelgroep

1

2

3

11

1: Spaarndammerbuurt (Staatsliedenbuurt)
2: Landlust, Gibraltarbuurt, Gulden Winckelbuurt, Kolenkitbuurt, Robert Scottbuurt
3: (Borgerbuurt, Da Costabuurt, Mercatorbuurt Noord, Mercatorbuurt Zuid)

11

Tussen haakjes betekent dat er in minder mate een concentratie van de doelgroep is te verwachten.
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BIJLAGE 1: analyse buurten
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Houthavens
Spaarnd.- en
Zeeh.brt.

typering

55+ Marokkaanse/Turkse
afkomst (concentratie)

leeftijd 55+ (concentratie)

herkomst leeftijd

inwoners
Marokkaanse/Turkse
afkomst (concentratie)

laag opgeleid (tov West)

langdurig
bijstandsafhankelijk (>3
jaar, concentratie)

inkomenspositie 2006 (tov
index NL)

chronische aandoeningen
55+ (tov Amsterdam
gemiddeld)

sociaal-economisch

chronische aandoeningen
(tov Amsterdam
gemiddeld)

wijkindeling
stadsdeel

ervaren gezondheid 55+
(tov Amsterdam
gemiddeld)

Naam
buurtcombinatie

gezondheid

ervaren gezondheid (tov
Amsterdam gemiddeld)

Minus betekent een negatieve
score (bijvoorbeeld een hoge
concentratie bijstandscliënten of
een laag gemiddeld inkomen)
0 betekent dat de score niet
significant afwijkt van het
gemiddelde.

-

-

Spaarndammerbuurt

-

-

laag inkomen, hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel ouderen, veel
Turkse en
Marokkaanse ouderen

-

laag inkomen, veel
ouderen, veel Turkse
en Marokkaanse
ouderen

Zeeheldenbuurt

-

Staatsliedenbuurt
Centrale Markt

-

GWL terrein
Hugo de Grootbuurt
Frederik
Hendrikbuurt

Frederik
Hendrikbuurt

-

-

Hugo de Grootbuurt

-

-

0

Westerpark

0

0

0

hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel ouderen
hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel ouderen

0

Da Costabuurt

-

Kinkerbuurt
Bellamybuurt
Van Lennepbuurt

laag inkomen

Borgerbuurt

-

-

Da Costabuurt

-

-

Helmersbuurt
Overtoomse
Sluis

laag inkomen
veel ouderen en veel
Turkse en
Marokkaanse ouderen
veel ouderen en veel
Turkse en
Marokkaanse ouderen

Cremerbuurt
Vondelparkbuurt
Vondelbuurt

-

Vondelparkbuurt

0

Oud-West

0

0

0
-

Sloterdijk
Landlust

-

Landlust

-

-

-

Gibraltarbuurt

-

-

-

Gulden

laag inkomen, hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel Turkse,
Marokkaanse inwoners
waaronder veel
ouderen
laag inkomen, hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel Turkse,
Marokkaanse inwoners
waaronder veel
ouderen
laag inkomen, hoge
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bijstandafhankelijkheid,
veel Turkse,
Marokkaanse inwoners
waaronder veel
ouderen

Winckelbuurt

Erasmuspark
De Kolenkit

-

veel ouderen

-

laag inkomen, hoge
bijstandafhankelijkheid,
veel Turkse,
Marokkaanse inwoners
waaronder veel
ouderen
laag inkomen, veel
Turkse, Marokkaanse
inwoners waaronder
veel ouderen

-

-

Kolenkitbuurt

-

Robert Scottbuurt

-

Bos en Lommer
De Krommert

-

0

0

-

-

Geuzenbuurt

Chassébuurt

Van Galenbuurt

Hoofdweg e.o.
Westindische
Buurt
De Baarsjes

-

-

Mercatorbuurt
Noord

-

-

-

Mercatorbuurt Zuid

-

-

-

veel inwoners van
Marokkaanse en
Turkse afkomst
waaronder veel
ouderen
lage inkomens, veel
inwoners van
Marokkaanse en
Turkse afkomst,
waaronder veel
ouderen
lage inkomens, veel
inwoners van
Marokkaanse en
Turkse afkomst,
waaronder veel
ouderen

Postjesbuurt

0

0

0

0
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BIJLAGE 2: buurtindeling
In principe worden de statistische gegevens binnen de gemeente Amsterdam per buurtcombinatie
weergegeven.
Over de onderliggende kleinere buurten (die “gecombineerd” zijn tot buurtcombinaties) is in veel
beperktere mate ook statistische gegevens beschikbaar (zie onder).
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Stadsdeel West gebruikt een andere indeling van buurten dan de indeling van O+S. De bij de
stadsdelen gangbare buurtindelingen wijken in veel gevallen af van de gemeentelijke indeling. De
centraalstedelijke gegevens zijn beperkt om te zetten naar de buurtindeling van Stadsdeel West (zie
schema B2.1).

23

Schema B2.1

Indeling buurten O+S

Indeling buurten Stadsdeel West

E12a Houthavens West

Houthavens

E12b Houthavens Oost

Houthavens

E13a Zeeheldenbuurt

Zeeheldenbuurt

E13b Spaarndammerbuurt Noordoost

Spaarndammerbuurt

E13c Spaarndammerbuurt Zuidoost

Spaarndammerbuurt

E13d Spaarndammerbuurt Zuidwest

Spaarndammerbuurt

E13e Spaarndammerbuurt Midden

Spaarndammerbuurt

E13f Spaarndammerbuurt Noordwest

Spaarndammerbuurt

E13g Westergasfabriek

Spaarndammerbuurt

E13h Overbraker Binnenpolder

Spaarndammerbuurt

E14a De Wittenbuurt Noord

Staatsliedenbuurt

E14b De Wittenbuurt Zuid

Staatsliedenbuurt

E14c Staatsliedenbuurt Noordoost

Staatsliedenbuurt

E14d Fannius Scholtenbuurt

Staatsliedenbuurt

E14e Westerstaatsman

Staatsliedenbuurt

E14f Buyskade e.o.

Staatsliedenbuurt

E15a Ecowijk

GWL-terrein

E15b Markthallen

Hugo de Grootbuurt

E15c Bedrijvencentrum Westerpark

GWL-terrein

E15d Kermisterrein

Hugo de Grootbuurt

E16a Frederik Hendrikbuurt Noord

Frederik Hendrikbuurt

E16b Frederik Hendrikbuurt Zuidoost

Hugo de Grootbuurt

E16c Frederik Hendrikbuurt Zuidwest

Hugo de Grootbuurt

E17a Da Costabuurt Noord

Da Costabuurt

E18a Bellamybuurt Noord

Bellamybuurt

E18b Bellamybuurt Zuid

Bellamybuurt

E19a Da Costabuurt Zuid

Da Costabuurt

E19b Borgerbuurt

Borgerbuurt

E19c Lootsbuurt

Borgerbuurt

E20a Helmersbuurt Oost

Helmersbuurt

E20b WG-terrein

Helmersbuurt

E20c Cremerbuurt Oost

Helmersbuurt

E21a Cremerbuurt West

Cremerbuurt

E21b Vondelparkbuurt West

Vondelparkbuurt

E22a Vondelparkbuurt Oost

Vondelparkbuurt

E22b Vondelparkbuurt Midden

Vondelparkbuurt

E36a Sloterdijk

Sloterdijk

E37a Bedrijventerrein Landlust

Landlust

E37b Landlust Noord

Gibraltarbuurt + Landlust

E37c Bosleeuw

Gulden Winckelbuurt

E37d Landlust Zuid

Landlust

E37e Erasmusparkbuurt Oost

Erasmusparkbuurt

E38a Erasmusparkbuurt West

Erasmusparkbuurt

E38b Poolbuurt Oost

Robert Scottbuurt

E39a Poolbuurt West

Robert Scottbuurt

24

E39b Sportparkstad

Laan van Spartaan

E39c Kolenkitbuurt Zuid

Kolenkitbuurt

E39d Kolenkitbuurt Noord

Kolenkitbuurt

E40a Geuzenhofbuurt

Geuzenbuurt

E40b Trompbuurt

Geuzenbuurt

E40c Pieter van der Doesbuurt

Geuzenbuurt

E40d Kortenaerkwartier

Chassébuurt

E40e Filips van Almondekwartier

Chassébuurt

E40f De Wester Quartier

Chassébuurt

E40g Van Brakelkwartier

Chassébuurt

E41a John Franklinbuurt

Mercatorbuurt-Noord

E41b Jan Maijenbuurt

Mercatorbuurt-Noord

E41c Orteliusbuurt Noord

Mercatorbuurt-Noord

E41d Mercatorpark

Mercatorbuurt-Noord

E42a Balboaplein e.o.

Mercatorbuurt-Zuid

E42b Columbusplein e.o.

Mercatorbuurt-Zuid

E42c Orteliusbuurt Midden

Mercatorbuurt-Zuid

E42d Orteliusbuurt Zuid

Mercatorbuurt-Zuid

E43a Paramariboplein e.o.

Postjesbuurt

E43b Postjeskade e.o.

Postjesbuurt

E West
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