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Eindverslag Rondetafelgesprekken teamleiders wijkzorg 
Projectleiders allianties wijkzorg 
10 september 2018 
 
Inleiding 
 
De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om de wijkzorg voor burgers te organiseren in een 
netwerk van organisaties en niet, zoals in veel andere gemeenten, in vaste sociale wijkteams. De 
centrale uitgangspunten van deze vorm zijn: 
- Laagdrempelige toegang doordat mensen zich rechtstreeks bij alle aanbieders kunnen melden.  
- Netwerksamenwerking rondom de cliënt: idealiter wordt rondom elk cliënt een groep 

wijkzorgprofessionals en vrijwilligers georganiseerd waarbij 1 persoon de regie voert 
(klanthouder).  

- Ondersteuningsoplossingen zoeken eerst in de buurt van de cliënt zelf, vervolgens bij de 
informele zorg en als laatste pas bij de formele zorg.  

 
Dit is behoorlijk complex om te organiseren voor de teamleiders in de zorg en welzijn. Daarom zijn er 
Rondetafelgesprekken georganiseerd voor de teamleiders binnen de wijkzorg. Er lijkt namelijk weinig 
overleg plaats te vinden tussen teamleiders van de verschillende organisaties. Dit in tegenstelling tot 
mensen in de uitvoering van de wijkzorg. Via diverse netwerkbijeenkomsten is er gelegenheid om 
elkaar te leren kennen, uit te wisselen en samenwerking te stimuleren door middel van de diverse 
netwerkbijeenkomsten.  
 
Het doel van de rondetafelgesprekken is om op een open en constructieve manier met elkaar uit te 
wisselen hoe wijkzorg geland is binnen de organisatie en welke rol en mogelijkheden je hebt als 
teamleider om je mensen in positie te brengen om op deze manier te kunnen werken. 
 
Er zijn zeven rondetafelgesprekken gevoerd met in totaal 71 deelnemers. De deelnemers waren niet 
alleen teamleiders maar ook zorgcoördinatoren, coördinerende intakers en planners, coördinerende 
wijkverpleegkundigen, (adjunct) directeuren en regiomanagers. De deelnemers zijn afkomstig van 45 
verschillende organisaties in zorg en welzijn inclusief jeugd, Hulp bij huishouden, georganiseerd 
informeel en doven/slechthorende zorg.  
 
Het verslag van de rondetafelgesprekken is aan de hand van de volgende thema’s die samen met de 
teamleiders zijn geïnventariseerd:  
1. Toegang 
2. Vraagverheldering 
3. Invulling regie/klanthouderschap 
4. Ondersteuning door RIS 
5. Ontwikkeling en samenwerking binnen een netwerk van een cliënt 
6. Financiën 
7. Geografische schaal bij wijkgericht werken 
8. Rol teamleider 
 
Wij eindigen dit verslag met een nabeschouwing. Als bijlage zijn de reacties van de teamleiders 
voorafgaande aan het rondetafelgesprek en hun evaluatie toegevoegd. 
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Thema 1: Toegang 
 
De teamleiders constateren enerzijds dat de wijkzorg ‘nieuwe stijl’ de meest laagdrempelige vorm 
van toegang is die we ooit gehad hebben. Maar anderzijds constateren ze dat door de grote 
hoeveelheid aan voorzieningen men de passendste voorziening niet kan vinden. De wijkverpleging 
weet bijvoorbeeld goed de weg in het medisch domein maar weten niet goed hoe ze de oplossing in 
het sociale domein moeten vinden. Bij de teamleiders zijn ook zorgen of burgers die ondersteuning 
nodig hebben wel aankomen. Ten aanzien van de toegang van wijkzorg zien veel burgers én 
wijkzorgpartijen, door het grote aantal partijen, door de bomen het bos niet meer. 
 
Opvallend is verder dat het gesprek over het thema toegang vooral gaat over de vraag: “Waar haal ik 
cliënten vandaan?” En minder over: “Wat heeft een wijk nodig aan voorzieningen?” Wij1 constateren 
dat er tussen wijkzorgpartijen weinig overleg is op managementniveau over wat er exact nodig is in 
een wijk2 qua aanbod in relatie tot de vraag, en op basis waarvan partijen hun diensten 
doorontwikkelen en helder profileren binnen een wijk. Wij constateren ook dat de allianties en de 
stadsdelen de rol van kennisdrager(s) in de wijk -die het geheel beschouwt- beter zouden moeten 
oppakken. 
 
Thema 2: Vraagverheldering 
 
De organisatie van het brede vraagverhelderingsgesprek, de noodzakelijke deskundigheid hiervoor 
en de ondersteuning door de zelfredzaamheidsmatrix lijkt gemiddeld gezien op orde en de 
teamleiders zijn tevreden over waar ze nu staan. De teamleiders zijn zich zeer bewust van de 
principes zoals ‘de vraag achter de vraag’ en ‘Anders Kijken Anders Doen’.  Het toerusten van 
medewerkers op deze principes gebeurt op verschillende manieren. Het wisselt per organisatie in 
hoeverre hier duidelijke richtlijnen, profielen en ondersteuning voor zijn.  
 
Een uitzondering op bovenstaande tevredenheid is de signaleringsfunctie bij Hulp bij huishouden 
(Hbh). Deze functie is belangrijk, maar er wordt erg mee geworsteld. De connectie tussen 
huishouden en zorg is volledig verdwenen. Het was er wel maar de kwaliteit is uitgehold. Meerdere 
teamleiders vragen dringend om hulp! Een aantal lopende projecten waarbij HbH wordt gekoppeld 
aan zorg en/of ondersteuning bieden perspectief en zijn interessant3. Een onwenselijke situatie is dat 
een aantal nieuwe en innovatieve HbH-aanbieders het niet gered hebben doordat ze niet voldoen 
aan de volume norm4 van de gemeente Amsterdam. 
 
Thema 3: Invulling regie/klanthouderschap 
 
In een netwerkorganisatie is de invulling van de regiefunctie cruciaal. Dit onderschrijven  de 
teamleiders in de gesprekken. Een aantal mensen geeft aan door wijkzorg intensievere contacten te 
hebben en beter te weten wat er speelt rondom cliënten: “Wat wijkzorg heeft opgeleverd t.o.v. 2015 
is dat het belang van de cliënt groter is geworden doordat je met elkaar aan tafel zit.” Toch moet 
geconstateerd worden dat bij de bespreking van dit thema er -t.o.v. de andere thema’s- de grootste 
stilte valt en er een beperkte uitwisseling is van ideeën en er ervaring.  

Opvallend is dat bij enkele organisaties de regiefunctie is losgekoppeld van de ondersteuningsfunctie. 
Deze klanthouders doen alle netwerk-opbouw-activiteiten maar voeren de ondersteunings-
werkzaamheden zelf niet uit. Een van deze klanthouders met enkel een regiefunctie ervaart ook dat 
                                                             
1 De projectleiders wijkzorgallianties. 
2 In de officiële benaming gaat het over ‘gebieden’ waarvan Amsterdam er in totaal 22 heeft (exclusief: Westpoort).  
Zie https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ 
3 Bijvoorbeeld het project Ondersteunen bij huishouden. 
4 146 cliënten per jaar. 
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het moeilijk is om met meerdere partijen op 1 lijn te komen en dat de onderlinge servicegerichtheid 
beperkt is. “De wijkzorg werkt binnen kantoortijden en deze ‘9-17h mentaliteit’ is er niet uit te 
krijgen. As je het goed wilt organiseren voor de cliënt, moeten de wijkzorgpartijen flexibeler en 
sneller zijn constateren zij. Je kan het netwerk niet bij elkaar krijgen op het juiste moment. Dat is 
lastig samenwerken.” 
  
Met de teamleiders hebben wij ook gesproken over bij welke ‘producten’ het klanthouderschap het 
best past. Consensus is dat dit beter past bij ambulant ondersteuners en cliëntondersteuners van 
MaDi’s en MEE en minder bij de Dagbesteding en HbH. 
 
Er is ook consensus dat het niet echt ‘loont’ om klanthouder te zijn. Je krijgt geen mandaat én geen 
tijd om dit goed te kunnen uitvoeren. Voor de meeste organisaties geldt dat de klanthouders nog 
niet in positie zijn gezet. Voor een paar organisaties betreft de invulling van het klanthouderschap 
zelfs enkel ‘je geld binnenhalen’. 
 
Op de vraag of de cliënt weet wie zijn klanthouder is, is door de meeste teamleiders volmondig ‘nee’ 
geantwoord. Het ondertekenen van het ondersteuningsplan resulteert niet in het besef dat diegene 
bij wie de cliënt tekent, ook zijn/haar klanthouder is. 
 
Samengevat concluderen we dat klanthouderschap nog te weinig betekenis heeft en dat er voor 
teamleiders hulp nodig is om dit verder invulling te gaan geven. Hier zijn alle betrokkenen 
wijkzorgpartijen bij nodig: cliënten, zorgaanbieders en de gemeente. 
 
Thema 4: Ondersteuning door RIS 
 
RIS is een onderwerp dat negatieve gevoelens opwekt bij de teamleiders. Maar omdat dit geen 
nieuw gegeven is, en omdat RIS op dit moment wordt doorontwikkeld, hebben wij in de gesprekken 
hier niet veel tijd in gestopt. Een minimale eis is dat RIS een duidelijk overzicht biedt van alle 
betrokken (formele) partijen bij de cliënt met naam en (06) telefoonnummers zodat ze goed 
bereikbaar zijn voor overleg.   
 
Thema 5: Ontwikkelen en samenwerking binnen een netwerk  
 
Ontwikkeling van een netwerk 
De teamleiders vinden het ontwikkelen van netwerken belangrijk. Maar door het grote aantal 
partijen vinden ze het ook moeilijk om dit concreet te organiseren. Hoe kunnen ze hun medewerkers 
hierop toerusten? Er is geen zicht op alle partijen en/of ze weten niet waar ze voor staan (thema 1). 
Hierdoor is het aantrekkelijker/gemakkelijker om je oplossingen voor een cliënt eerst in je eigen 
organisatie te zoek of bij een bekende en vertrouwde collega-organisatie.  
 
In de gesprekken signaleren wij een zeer heterogeen beeld bij de netwerkontwikkeling. Het lijkt 
productafhankelijk, organisatie-afhankelijk en persoonsafhankelijk. Wij zien bijvoorbeeld bij het 
product Ambulante ondersteuning de beste netwerkeigenschappen die het meest proberen. Bij 
bepaalde organisaties zien wij bijvoorbeeld een duidelijk werving & selectie beleid dat afgestemd is 
op de wijkzorg ‘nieuwe stijl’. Een teamleider illustreert dat het ook persoonsafhankelijk is: “ik heb vijf 
medewerkers die de wijktafels leuk en interessant vinden. Voor de andere 45 gaat het langs hun 
heen. De vijf communiceren ook nauwelijks met de andere 45. Het gaat om het persoonlijke netwerk 
dat je opbouwt. Dit draag je niet mondeling over, dat moet iedereen zelf doen.”  
 
In het bijzonder nieuwe wijkzorgpartners en/of kleinere partijen vinden het lastig om goed op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het netwerk en de kennis van de sociale kaart.  
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Samenwerking binnen een netwerk van een cliënt 
Er zijn veel verschillende manieren waarop binnen organisaties overlegd wordt. Opvallend is dat niet 
op een systematische wijze organisatie-overstijgende casuïstiek is geregeld met alle bij de cliënt 
betrokken wijkzorgpartijen binnen het netwerk. Er zijn enkele anekdotische voorbeelden gegeven 
maar dan lukte het moeizaam om alle partijen bijeen te brengen. De wijktafels voorzien hier 
gedeeltelijk in maar dan worden er zinvolle adviezen gegeven door niet bij de cliënt betrokken 
partijen. Een aantal partijen geven aan behoefte te hebben aan meer Multi Disciplinair Overleg 
(MDO), maar vaak is de caseload te groot om voor elke cliënt MDO te organiseren. 
 
Ook de samenwerking tussen formele en informele partijen is een blijvend aandachtspunt. 
Verschillende teamleiders constateren dat dit wel beter gaat, maar dat meer communicatie en 
afstemming wenselijk is tussen vrijwilliger en professional zodat je op de hoogte bent van de 
gestelde doelen en hoe je daar vanuit je eigen rol aan bijdraagt.   
 
De teamleiders vinden het erg waardevol om ervaringen met elkaar uit te wisselen over het 
inregelen van wijkzorg binnen de eigen organisatie. Door het bespreken van manieren waarop 
casuïstiek overleg georganiseerd is, komen ook onderwerpen op tafel rondom kwaliteit, integriteit en 
privacy.  
 
Thema 6: Financiën  
 
Veel teamleiders ervaren een spagaat als het gaat om het halen van productie en tijd om te 
netwerken. Netwerken is intensief en vraagt een blijvende investering. Dit vraagt een continue 
afweging waar je mensen wel en niet heen laat gaan. “Wijkgericht werken betekent veel aandacht en 
tijd voor collega’s in de wijkzorg en dus minder productie draaien.” 
 
Een van de aanwezigen benoemt ook dat er door beperkte financiële middelen soms niet wordt 
doorverwezen. En dat er aanbieders zijn die te weinig middelen hebben om eigen personeel aan te 
nemen en kiezen voor ZZP-ers. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit en de investering in het 
netwerk. 
 
De projectleiders constateren dat de tijd te beperkt was om op dit onderwerp tijdens de 
rondetafelgesprekken verder te verdiepen. Hiervoor moet iedereen de financiële randvoorwaarden 
en mogelijkheden goed op een rijtje hebben. Dit zou een te technische exercitie zijn, In sommige 
gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om als wijkverpleegkundige (gefinancierd vanuit de Zvw), een 
brede vraagverheldering uit te voeren (gefinancierd vanuit de Wmo) waardoor je vanuit een ander 
financieel kader wijkgericht werken verder invulling kan geven.  
 
Thema 7: Geografische schaal bij wijkgericht werken 
 
De grootte van het geografische gebied waarin wijkzorgmedewerkers werken is van belang voor de 
kwaliteit van de wijkzorg. Als de schaal te groot is kan je als wijkzorgmedewerker je wijk niet goed 
leren kennen en kan je niet naar alle belangrijke wijkzorg-bijeenkomsten. Bovendien ben je 
inefficiënt door het vele reizen. 
 
In sommige rondetafelgesprekken vertelde teamleiders dat men soms cliënten uitwisselt met 
collega-organisaties als dit cliënten zijn die in een wijk liggen waar men (nog) niet werkt. Dat spaart 
reistijd uit en, nog belangrijker, dan loonde het meer om energie te steken in het leren kennen van 
het wijkzorgnetwerk. Dit is een mooi voorbeeld van organisaties die hun werkwijze aanpassen aan 
hetgeen in Amsterdam van hen wordt gevraagd. 
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Amsterdam is onderverdeeld in 22 wijken met een schaal van 40.000 inwoners. In de discussie blijkt 
dat voor verschillende partijen een kleinere schaal nog wenselijker is waarin wijkzorgprofessionals 
werken. Het aantal van 12.000 inwoners is concreet genoemd. Dit geeft bijvoorbeeld al een 
hanteerbaar aantal huisartsenpraktijken. 
 
Is het voor iedereen haalbaar om wijkgericht te werken? Nee, voor specialistische organisaties voor 
bijvoorbeeld doven en slechthorenden of kleine stedelijke initiatieven is dit ondoenlijk. Dit moeten 
wij erkennen en er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wijkzorg voor ‘allen’ en wijkzorg 
voor bijzondere doelgroepen. Voor deze laatste groep kunnen wij als allianties stedelijke wijktafels 
gaan organiseren die afgestemd zijn op hun behoeften.  
 
Thema 8: Rol teamleiders  
 
De teamleiders staan voor grote uitdagingen: hoe concretiseren zij het netwerken binnen de 
wijkzorg? Hoe voeren ze het gesprek met hun team? Wat betekent dit voor de formatie?  
De teamleiders hebben een ingewikkelde rol en zitten vaak in een spagaat tussen de belangen van 
hun team en hun leidinggevenden.  
 
Teamleiders hebben middelen, tijd, kennis en ervaring nodig om wijkzorg goed in te voeren. Er is een 
enorme dynamiek aan de gang waarin we met elkaar aan het leren zijn. Dit vraagt om een sfeer 
waarin erkenning is voor het leerproces, waarin er niet te veel tegelijk over hen heen gestort wordt 
en waarin ruimte is om elkaar te bevragen en uit te wisselen. Op een aantal vlakken is gerichte 
ondersteuning nodig. 
 
Bij thema 1 constateren wij dat er tussen de wijkzorgpartijen weinig overleg is op 
managementniveau over wat er exact nodig is in een wijk. Bij thema 5 constateren wij dat de 
teamleiders het erg waardevol vinden om ervaringen met elkaar uit te wisselen over het inregelen 
van wijkzorg binnen de eigen organisatie. Er ontbreekt een platform waar de teamleiders elkaar 
ontmoeten en inspireren door over wijkzorgthema’s te sparren en uit te wisselen. Wij vinden het 
voor de allianties een aandachtspunt om dit uitwisselingsproces te ondersteunen. 
 
Tot slot 
 
Dit verslag geeft een sfeerimpressie van de rondetafelgesprekken. Het geeft aan wat er bij de 
teamleiders leeft, hoe ze wijkzorg vormgeven en waar ze mee worstelen. Het viel op er teamleiders 
bij waren die nog zoekend waren over wat er van hen/hun medewerkers werd verwacht in 
Amsterdam. De Amsterdamse werkwijze van netwerk opbouwen, samenwerken en coördineren lijkt 
nog niet voor iedereen duidelijk. 
 
Doordat dit een verslag is van ‘open rondetafelgesprekken’ en niet van ‘gericht praktijkonderzoek’, 
kunnen er géén conclusies en aanbevelingen gegeven worden. Uit het verslag zijn wel onderwerpen 
te distilleren die aandacht behoeven zoals de toegang, de signaleringsfunctie bij HbH, de invulling 
van het klanthouderschap, de organisatie-overstijgende casuïstiek en de ondersteuning van de 
teamleiders. 
 
Dit zijn algemene aandachtpunten die wij agenderen binnen de wijkzorg allianties en in de 
gesprekken met de gemeente. Belangrijker is het dat elke organisatie –met zijn eigen 
organisatorische context– unieke aandachtsgebieden heeft die van belang zijn om wijkzorg op een 
goede manier invulling te geven. Wij nodigen de organisaties dan ook uit om het verslag intern te 
bespreken en om een aantal aandachtspunten te formuleren die voor hen belangrijk zijn om de 
wijkzorg nog beter te kunnen uitvoeren. Als wijkzorg allianties zijn wij hierin uitermate 
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geïnteresseerd omdat dit ons helpt om de wijkzorg en het wijkzorgnetwerk beter en gerichter te 
faciliteren.  
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Bijlage: verwachtingen en evaluatie rondetafelgesprekken  
 
Wij hebben de verwachtingen van de teamleiders geïnventariseerd tijdens de kennismaking. 
Onderstaande opsomming is niet van alle 71 deelnemers maar geeft een representatief beeld. 
- “Hoe vullen we klanthouderschap in binnen wijkzorg? Benieuwd hoe anderen dat doen.” 
- “Ik kom voor uitwisseling: hoe moet het team actief zijn in de wijk, hoe pak je dat slim aan?”  
- “Ben op zoek naar uitwisseling over hoe we de samenwerking beter kunnen laten verlopen.”  
- “Ik moet zorgdragen voor de doorvertaling van wat ik aan de wijktafels en binnen dit soort 

overleggen hoor naar het team. Ik laat het over me heen komen.”  
-  “Ik kom contact leggen. En kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.” 
- “Ik ga blij weg als ik meer organisaties heb leren kennen.”  
- “Ben hier oriënterend zonder verwachtingen. Laat het over me heen komen.” 
-  “Ik ben teamleider en werkzaam bij de ‘transitie’ van cliënten in de MO/BW naar de wijkzorg. 

Cliënten krijgen dan de woning op hun naam. Maar hoe krijg ik ook mijn medewerkers mee naar 
de wijkzorg?” 

 
Aan het einde van de middag hebben wij geëvalueerd met als resultaat: 
- “Eerst was het gesprek wat chaotisch, later meer gefocust.” 
- “Dit zijn de onderwerpen waar het over moet gaan. Waarom laten zorgorganisaties hun stem 

niet beter horen?” 
- “Het is behulpzaam om te delen. Ik vind het best spannend in de thuiszorg. Zo veel mensen die 

allemaal zelf op pad gaan. Hoe hou je zicht op of het allemaal wel goed gaat, wat doe je als 
teamleider om dat te begeleiden? Het helpt mij enorm om in zo’n groep na te denken en uit te 
wisselen.” 

- “Bij de opstart moest iedereen even inkomen. Daarna veel herkenning.”  
-  “Leuke bijeenkomst. In ieder geval belangrijk om deze laag van teamleiders mee te nemen in 

deze ontwikkeling. Door even op een ander niveau met elkaar uit te wisselen kom je ook op 
thema’s, signalen die goed zijn om aan de gemeente terug te geven.” 

- “Een 8!” 
 
 
 
 
 


