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Inleiding 

Voor u ligt het jaarplan 2019 van de alliantie Wijkzorg Noord. Het jaarplan bestaat uit twee delen. In het eerste 

deel beschrijven wij wat er in 2018 is gedaan en bereikt door de alliantie. We kijken naar wat er is geleerd. 

De indeling van deel 1 en deel 2 is op basis van vijf thema’s die de gemeente Amsterdam in haar richtlijn voor 

het jaarplan heeft benoemd: 

 

Netwerkvorming en –versterking: 'Ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken door het 

verbinden (samen met stadsdelen) van informele zorg met zorgpartijen; verbinden van Wijkzorg met 

gebiedsgerichte teams, gespecialiseerde zorg en specifiek aanbod of dienstverlening.' 

Toegang: 'Zorgen voor heldere toegang AdviesWijkzorg in Wijkzorgnetwerken.' 

Deskundigheidsbevordering: 'Behoeften en kansen vanuit het netwerk bij stedelijke ontwikkeling 

inbrengen en op lokaal niveau kennisbevordering stimuleren en borgen met speciale aandacht voor het 

voeren van toegangs- en vraagverhelderingsgesprekken.' 

Functioneren alliantie: 'Samenwerking, rolverdeling.' 

Gezamenlijke activiteiten allianties: 'Kruisbestuiving, krachtenbundeling.' 

 

Deel 1: Evaluatie 2018  

 

1. Netwerkvorming en –versterking 

 

Inhoudelijk door ontwikkelen wijkzorgnetwerken 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

● Wijktafels 

Wijktafel overleggen in de gebieden Noord Oost, Noord West en Oud Noord. Doelen zijn: verbindingen 

leggen en deskundigheidsbevordering tussen formele en informele zorg en welzijn door middel van 

kennis- uitwisseling en casuïstiekbespreking. AKAD LVB Noord levert grotendeels de procesbegeleiders 

voor de casuïstiek besprekingen.  

Thema´s die aan bod kwamen in 2018 waren*: 

Thema Betrokken partners 

Valpreventie in Noord / eenzaamheid GGD  

Carrousel Alzheimer Theehuis Doras 

Informatie Vrijwilligersacademie Amsterdam Vrijwilligersacademie Amsterdam 

MEE op weg MEE 

Juridische dienstverlening Stichting MEE 

Maatjesproject R    Samen in Amsterdam Rode Kruis 

Resultaatgerichte zorg - wijkzorg Gebiedspartner Zorg gemeente Amsterdam 

Reflectie lab: Samen leren met en van 
elkaar 

Hogeschool van Amsterdam 
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Lokaal hitteplan Noord Rode Kruis/GGD/HvA/Wijkzorg alliantie Noord 

Uitbuiting achter de voordeur  Adams coördinatiepunt Mensenhandel 

Dagbesteding Thuiszorg Madeliefje 

Informatie Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland  

Opleiding Howie the Harp HVO Querido 

Sociaal Wijkbeheer Afdeling Wonen 

Stadgenoot  

Stadgenoot 

Werk, Participatie en Inkomen Participatie en inkomen (WPI) 

Housing first HVO Querido 

Vroeg signalering behoefte zorg en 

ondersteuning 

ELAA/Boven IJ 

               *) Bijlage 1: locaties in Noord waar de wijktafels hebben plaatsgevonden. 

Naast de thema´s is er ook gelegenheid onderwerpen te ´promoten´ en uit te wisselen: 

-Burennetwerk – koppelen buurtgenoten voor klusjes of sociaal contact 

-Beter Buren – bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren 

-Buurtcirkel de Banne (HVO Querido – Cordaan) 9-12 bewoners 

-Friendship Sports Centre: start dagbesteding voor mensen met beperking 

-Doras: Mantelzorg en project: “Heb je even voor mij?” 

-Pek’o Bello: vrijwilligersorganisatie in de van de Pekbuurt 

-Wijkleerbedrijf Calibris: opl. Helpende Welzijn in de Evenaar – dagbesteding ouderen   

-Anders Kijken Anders Doen – Procesbegeleiders Casuistiekbegeleiding 

-Teamed - Ervaringsdeskundigheid 

 

...en koppelingen tot stand te brengen: 

- Verbinding maatjesproject Rode Kruis en Burennetwerk in Noord: Het Rode Kruis had ouderen in   

   Noord die een maatje zochten. Burennetwerk koppelde de ouderen aan een maatje.  

- Verbinding tussen participatiewerk in Huis van de Wijk de Meeuw en Regionale Instelling beschermd   

   Wonen/Maatschappelijke Opvang (RIBW/MO) van de Volksbond/Streetcornerwork in Noord.  

-  Verbinding WPI met de wijktafel. Afspraken zijn gemaakt over deelname en een vast  

   contactpersoon per gebied. 

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

 Kennen en gekend worden en gebruik maken van elkaars expertise is de basis van het proces van 

samenwerking. In die zin fungeren wijktafels, waar zowel formele als informele partijen aan 

deelnemen, als centrale structuur/netwerk binnen het brede domein van zorg en welzijn in de 

gebieden in Amsterdam Noord. 

 

 Wijktafels organiseren is arbeidsintensief. Dat is de reden dat de keuze gemaakt is om duovoorzitters 

vier uur per maand vanuit het alliantie budget te betalen. Inzet is om op die manier lokaal 

eigenaarschap te bevorderen. 

 

 Niet alle partijen nemen actief deel c.q. tonen betrokkenheid bij de netwerken van de wijktafels.  

Dit vraagt voortdurend aandacht en onderhoud op verschillende niveaus (nieuwkomers  
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aantrekken, oudkomers erbij houden). De wijktafels moeten voldoende uitdagend zijn/blijven voor 

zowel nieuwkomers als voor zorgprofessionals die al bekender zijn in het wijkzorgnetwerk. 

 

 Huisartsen, praktijkondersteuners en andere 1e lijns professionals nemen niet of nauwelijks deel aan 

de wijktafels. Zij hebben vaak rondom hun praktijken eigen overleggen (Hometeam). 

 

 Als alliantie Noord hebben we een enquête gehouden onder wijkzorgprofessionals die deelnemen aan 

de wijktafel: 90% gaf aan elkaar beter te kunnen vinden. Voor de uitkomsten van de enquête, zie 

bijlage 2.   

 

 De schaal waarop een wijktafel plaats vindt blijft een belangrijk punt van aandacht. 

Wijkzorgprofessionals werken op verschillende schaalniveaus in de wijk: sommigen zijn actief in een 

groter gebied dan anderen en hebben in die zin ook andere (schaal) behoefte. Om in te kunnen spelen 

op de specifieke behoeften zal dit punt ook worden besproken met wijkzorgprofessionals. De visie in de 

doorontwikkeling van de wijkzorg vanaf 2021 moet hierin worden meegenomen.  

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie?  

 De resultaten en inzichten van de enquête zijn besproken met de deelnemers aan de wijktafel en 

gedeeld met de projectleiders van de andere allianties, de gemeente Amsterdam en de senior 

beleidsadviseur bassivoorzieningen van stadsdeel Noord. Alliantie Oost gebruikt inmiddels ook het 

abonnement op Survey Monkey.  

 

Organisatorisch door ontwikkelen wijkzorgnetwerken 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen door de alliantie?  

 Er is een enquête gehouden onder 32 professionals (zie bijlage 2). De enquête is ontwikkeld door de 

werkgroep doorontwikkeling wijktafels, waarvan Cordaan en HVO Querido de trekker zijn. In de 

enquête zijn thema’s en onderwerpen benoemd waar professionals graag meer informatie over willen 

hebben. Ook is gevraagd wat zij vinden van de wijktafels en of ze deelnemen aan de gemeentelijke 

scholingen. De resultaten uit de enquête worden meegenomen in het jaarplan 2019.  

 De brede netwerkbijeenkomsten zoals ‘Buurten’ (april 2018) en ‘Het Schouwspel’ (oktober 2018) 

worden voorbereid door een werkgroep met wisselende samenstelling. In 2018 bestaat de werkgroep 

o.a. uit professionals van HVO Querido, Doras, Team Ed en de Regenboog. 

 De wijktafels worden organisatorisch en inhoudelijk voorbereid door de projectleider Wijkzorg Noord. 

In september zou gestart worden met (roulerende) duovoorzitters in alle gebieden met als doel het 

lokaal eigenaarschap te bevorderen. Twee voorzitters kregen een andere baan en alleen Irene van der 

Meij  MEE Amstel en Zaan ) bleef over als roulerend voorzitter voor Oud Noord. Inzet van de alliantie is 

om in 2019 voor Noord een werkgroep te vormen die inhoudelijk en organisatorisch de wijktafels 

vormgeeft. 

● Met Samen Noord, de negen partijen van de basisvoorzieningen in Noord, zijn we op velerlei gebied 

verbonden. Professionals van Samen Noord maken deel uit van het van het wijkzorgnetwerk en nemen 

deel aan de wijktafel.  

Tijdens de jekuntmeerfiets-tours zijn specifiek locaties van de basisvoorzieningen bezocht, zoals een 

jongerencentrum en speeltuin. De alliantie zoekt actief de verbinding met de werkgroepen ‘Scholing en 

training’ en ‘Noordse netwerken’ van Samen Noord om zo overlap te voorkomen en de samenwerking 

met welzijn, de basisvoorzieningen te verstevigen. 

De alliantie Wijkzorg Noord heeft samen met Samen Noord het initiatief genomen om Koppl.nl als pilot 

te introduceren in stadsdeel Noord.  

 

● De projectleider verzorgt de agenda’s en uitnodigingen voor de wijktafels. Een notulist (extern) maakt 

verslag van de wijktafels. Dit wordt door professionals zeer op prijs gesteld, zoals blijkt uit de enquête.  
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● Voor de gezamenlijke website: zie paragraaf 5 (gezamenlijke activiteiten allianties). 

 

 

 
 

Voorbeelden van bijeenkomsten wijkzorgnetwerken alliantie Wijkzorg Noord 

 

Activiteit Wie/wanneer Doel  

Brede Netwerkbijeenkomsten 
alle gebieden  

2 x per jaar (voor- en 
jaar)’Buurten’ en Het 

Schouwspel’; i.s.m. stadsdeel 

en netwerkpartners 

verbinden formeel/informele 
netwerk zorg - welzijn 

Wie is wie - 
netwerklunch/gebied Noord 

West 

i.s.m. Vrijwilligerscentrale 
(VCA), Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) en lokale 

netwerkpartners 

verbinden formeel/informele 
netwerk zorg- welzijn 

Samenwerken in de 
Volewijck/Oud Noord 

I.s.m. Stadsdeel Noord, HvA, 
vrijwilligerscentrale, bewoners 

Volewijck 

samenwerking informele/ 
formele netwerk; casuïstiek 

Meet & Greet huisartsen Initiatief huisartsen Volewijck 

en de ELAA. Wijktafel Oud 
Noord is aangesloten bij de 

Meet en Greet. 

verbinden formele/informele 

zorg - welzijn 

Jekuntmeer-fietstour i.s.m. Omslag, waarbij de 

alliantie gebruik maakt van 
haar netwerk van de 

zorgprofessionals (1e lijn); 

Boven IJ ziekenhuis / ELAA 

verbinden formele/informele 

zorg –welzijn -  1e lijn -Bovenij 

AKAD LVB Noord  Wijktafel en AKAD LVB Noord 
zijn eenmalig samengevoegd 

Netwerk LVB in Noord: 
expertise delen en ‘ruif’ voor de 

casuïstiek begeleiding tijdens 

de wijktafels. 

Rondetafelgesprekken Wijkzorg Met andere allianties - Rol 
teamleiders in 

wijkzorgnetwerken 

Hoe is Wijkzorg geland binnen 
organisaties en welke rol heb je 

als teamleider? 

100% Noord - appgroep Geïnitieerd door klantmanager 

WPI – 24 januari 2019 vindt de 
eerste nieuwjaarsborrel plaats 

van 100% Noord! 

(156) Professionals kunnen 

elkaar bevragen en informeren 
over activiteiten en 

ontwikkelingen in Noord 
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Wat is hiermee bereikt? 

● ‘Wijkzorg zijn wij allemaal!’ Deze visie van de alliantie Noord en de daarbij horende open houding is 

een uitnodiging aan het hele wijkzorgnetwerk om expertise te delen en samen te werken. Daar wordt 

goed gebruik van wordt gemaakt, gezien het aantal thema’s op de wijktafel. De projectleider fungeert 

hierbij als spin in het web.   

● Door verbinding met de verschillende netwerken (huisartsen, 1ste lijn, Bovenij ziekenhuis) zijn 

initiatieven met concrete resultaten gerealiseerd. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Beter 

Samen in Noord (BSiN), de ELAA en het Boven IJ ziekenhuis. Door verbinding te leggen tussen de 

netwerken door de projectleider is inmiddels een pilot gestart waar mantelzorgcoaches van Doras een 

dagdeel per week aanwezig zijn in het ziekenhuis voor zorg en ondersteuningsvragen direct na de 

intake.  

Een ander voorbeeld is de integrale, brede samenwerking bij het GGD-project ‘Laat je niet vallen’. De 

GGD, wijkzorg(partners), 1ste Lijn/ELAA en het Bovenij ziekenhuis hebben ieder hun eigen rol en een 

gezamenlijke rol als het gaat om valpreventie. Met als resultaat dat professionals worden opgeleid om 

de cursus ‘In Balans’ te geven aan ouderen tot vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij ouderen en zo 

preventief kunnen kijken of er valgevaarlijke situaties zijn. 

 Wijkzorgprofessionals leren elkaar kennen en weten elkaar daardoor beter te vinden. Op die manier 

kan het wijkzorgnetwerk goed worden ingezet door wijkzorgprofessionals om Noordelingen met een 

zorg- hulpvraag adequaat te helpen.  

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

●  ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’’ is een Afrikaans spreekwoord dat zeker van toepassing is 

op het creëren van optimale samenwerking binnen het brede domein van zorg en welzijn. Een cliënt 

vraagt hulp en het maakt de cliënt niet uit van welke organisatie de hulp komt. Als hij/zij maar de 

juiste hulp op het juiste moment ontvangt.  

● Uit alle bijeenkomsten is geleerd dat cliënten sneller geholpen kunnen worden als professionals elkaar 

kennen: zij weten de weg en elkaar te vinden en eerder contacten te leggen 

● Er is veel inspiratie opgedaan, b.v. door de fietstours (zie ook paragraaf 3). Deze inspiratie gebruiken 

de deelnemers vervolgens in de ontwikkeling binnen hun eigen werkgebied. Inspiratie leidt ook tot 

verbindingen. De fietstour heeft ertoe geleid dat een medewerker van het Sociaal Loket de wijk in is 

gegaan om lokaal in het buurthuis voorlichting te geven. Die voorlichting leidde als een vliegwiel weer 

tot nieuwe contacten. Ook zijn door het bezoek aan jongerencentrum de Valk de contacten tussen 

jongerenwerk en participatiewerk/gezondheidsambassadeurs in Oud Noord verstevigd. Wat we leren is 

dus: actie kweekt meer inspiratie dan inspiratie actie kweekt (Willem Dafoe). Dit moeten we blijven 

doen. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

 Resultaten worden binnen de alliantie en binnen teams van organisaties van deelnemers gedeeld. 

 De resultaten zouden breder uitgedragen kunnen worden, in de vorm van bijvoorbeeld een 

nieuwsbrief. De nieuwe website biedt daarin ook kansen door resultaten en nieuws meteen 

beschikbaar te stellen. Dat zorgt wellicht voor minder overvolle mailboxen. 

 

Verbeteren samenwerking tussen informele en formele zorg 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

 Goede voorbeelden van samenwerking tussen formele en informele organisaties worden gedeeld. Via de 

programmamanager Informele zorg van Cordaan die deel uitmaakt van de stuurgroep is er ook een link 

met de agenda Informele zorg en vrijwillige inzet van de gemeente Amsterdam en de stuurgroep 

Informele zorg van de SIGRA. 

 In Noord zijn veel informele initiatieven. Vanuit informeel komt de wens om meer zicht te krijgen op 

elkaars initiatieven en waar initiatieven elkaar kunnen versterken. In 2019 zal de alliantie de vorming 

van een ‘Informeel Platform Noord’ faciliteren en ondersteunen.  
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 De wijktafel in Noord bestaat historisch gezien gegroeid als een overleg waar voornamelijk 

professionals uit zorg-welzijn deelnamen. Informeel, ervaringsdeskundigen en bewoners maakten 

nauwelijks of geen deel uit van de overleggen. In 2018 is door de projectleider extra ingezet om 

informeel uit te nodigen om of hun expertise te delen of hen uit te nodigen om deel te nemen aan de 

wijktafels.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

● Aansluiting bij andere netwerken verbreedt formeel-informeel netwerk in de wijk/het gebied en is ook 

een middel om overlap te voorkomen.  

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

 De meerwaarde van het verbinden van formele en informele organisaties is betere ondersteuning van 

cliënten. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Cordaan en Burennetwerk in de thuiszorg, 

waarbij de matchmaker Cordaan van Burennetwerk de informele vraag van cliënten verbindt aan een 

goede buur, of warm doorverwijst naar ander informeel aanbod in de wijk. We moeten de informele 

partijen, maar ook welzijn nog nadrukkelijker bij de wijktafels betrekken, zonder hen kan het eigenlijk 

niet.  

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie?  

 De resultaten zijn besproken binnen de alliantie. Buiten de alliantie is binnen het (informele) 

projectleidersoverleg globaal gesproken over het opzetten van de platforms informele zorg in de 

verschillende stadsdelen. 

 Goede voorbeelden worden binnen de alliantie gedeeld en in de organisaties van de deelnemers, maar 

ook daarbuiten, zoals in de bijeenkomsten van de agenda Informele zorg en vrijwillige inzet van de 

centrale Stad. 
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2. Toegang 

 

Toegang tot wijkzorg via informele partijen   

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

 AdviesWijkzorg is, in samenwerking met de andere zes allianties, ontwikkeld en te vinden op de 

website wijkzorg-amsterdam.nl. Het digitale platform dient als ondersteuning voor professionals en 

vrijwilligers die verbonden zijn aan een organisatie in de wijk. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij 

een casus. Zo zorgen we ervoor dat geen cliënt tussen wal en schip valt en geen hulpverlener met 

losse eindjes blijft zitten. 

Ook kan via deze website advies aangevraagd worden. De communicatie van AdviesWijkzorg loopt via 

beveiligd internet/e-mail-verkeer. AdviesWijkzorg in Noord is verbonden met het digitale platform 

Triage & Casemanagement van Beter Samen in Noord. De projectleider van de Alliantie Wijkzorg 

Noord, die ook projectleider Triage & Casemanagement van BSiN is, leverde input die ingezet werd 

voor het ontwikkelen van stedelijke triage/advies Wijkzorg. 

 

 (Voorbereiding) Koppl 

Het direct toegankelijk maken (en koppelen) van zorg/welzijn vragen aan het aanbod. Dat is het 

belangrijkste doel van Koppl (www.koppl.nl); een initiatief van Samen Noord en Wijkzorg Alliantie 

Noord. Het digitale platform is via een zuil op verschillende locaties laagdrempelig en eenvoudig te 

bedienen voor bewoners in de wijk.  

Inmiddels staan er drie zuilen in de Huizen van de Wijk de Evenaar, Waterlandplein en de Meeuw.  De 

vierde zuil komt in de OBA de Banne, waar het Huis van de Wijk de Banne en de OBA samen Koppl 

oppakken. 

Coördinatoren Huis van de Wijk en de participatiemedewerkers zorgen voor het ‘vullen’ van de zuil met 

de juiste informatie zodat de (minder zelfredzame) Noorderling met of zonder hulp van een 

vrijwilliger/hulpverlener de juiste zorg en ondersteuning kan vinden. Koppl Mobiel volgt voor 

professionals in de wijk.  

 

 Integraal Teambudget Noord Oost 

In Noord Oost is in september 2018, vanuit de alliantie Wijkzorg, een integraal team Teambudget 

Noord Oost geïnitieerd. Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel en met 

minimale verantwoording, kleine problemen ‘klein’ te houden. In het teambudget Noord Oost zit o.a. 

vertegenwoordiging van: WPI – inkomen en klantmanager, ambulante begeleiding, maatschappelijk 

werk, jongerenwerk, OKT, Samen Doen en een participatiemedewerker/Welzijn op Recept. Het 

teambudget Noord Oost is het eerste team in Amsterdam dat zo breed (qua expertise) is 

samengesteld. Hierdoor kan er optimaal kennis worden uitgewisseld. Het team werkt ook, in overleg, 

aan casussen uit andere gebieden.  

 

Op de eerste kennismakingsbijeenkomst bleek al de waarde van het integrale team: een fictieve 

ingebrachte casus bracht al een oplossing in de wijk die niemand wist: de Kluzz fabriek van Dock 

jongerenwerk verkoopt opgeknapte fietsen voor tien euro. 

De eerste casus is inmiddels ingebracht en na discussie volgde 3 x akkoord om de kosten van de 

morning after pil te betalen van een tienermeid van 15. Het meisje wilde niet dat haar ouders wisten 

dat zij de morning after pil wilde gebruiken. Huisartsen hebben geheimhoudingsplicht maar 

zorgverzekeraars niet zo bleek uit de appwisseling. 

Deelnemers aan het teambudget Noord Oost zullen net als de andere teams de training Omgekeerde 

toets volgen (https://www.stimulansz.nl/training/omgekeerde-toets/). 

 

 

 

http://www.koppl.nl/
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 Training gastvrijheid en verbinding 

De werkgroep Toegang neemt het initiatief om de vrijwillige gastvrouwen/heren, die namens 

verschillende organisaties, in Noord werkzaam zijn te ondersteunen en versterken. Deze gastgevers 

(werkzaam in de huizen van de buurt, ontmoetingscentra, Resto van Harte, buurtkamers, Oba etc.) 

zijn in veel gevallen het eerste contact voor mensen uit de buurt. Zij spelen een belangrijke rol in het 

verwelkomen en het ‘erkennen’ van bezoekers uit de buurt. Gezien worden, ertoe doen, je welkom 

voelen. Ook kunnen zij een actieve spelen in het ontsluiten van het informele en formele aanbod.  

De alliantie zoekt voor dit initiatief de samenwerking met de werkgroep ‘scholing en training’ van 

Samen in Noord. Doelen zijn:  

 Zoekende buurtbewoners te traceren en ‘vast te houden’; 

 Vrijwilligers te versterken in hun rol en waarde; 

 Bevorderen samenwerking tussen vrijwilliger van verschillende organisaties; 

 Informele en formele zorg beter bereikbaar maken.  

 

Het doel is om een vervolg te geven aan de training door middel van blijvende intervisie voor groepjes 

gastgevers. Met deze intervisie willen we het eigenaarschap van de verdieping en bekrachtiging van 

het gastgeven bij de vrijwilligers en hun ‘werkgevers’ leggen. 

Gesprekken over mogelijke vorm en inhoud van de training zijn gevoerd met Inclusionlab (specialisten 

in de methode ‘een rijk leven’ ter bevordering van een inclusieve samenleving). 

  

Wat hebben we geleerd? 

 Naar voorbeeld van de digitale triage van het project/platform Triage & Casemanagement (Beter 

Samen in Noord) is stedelijk Advies Wijkzorg ontwikkeld. De alliantie Noord is positief en van mening 

dat goede voorbeelden in de stad Amsterdam en/of landelijk, moeten worden nagevolgd. Optimaal en 

efficiënt gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen is wat betreft de alliantie Noord 

uitgangspunt voor Wijkzorg als methode en als netwerkorganisatie. 

  

 Uit al onze contacten met formele en informele medewerkers in Noord blijkt dat er veel bereidheid en 

behoefte is aan goede samenwerking en korte lijnen. Het belang van samenwerking gericht op 

bevorderen van welzijn van de bewoners in Noord worden onderschreven door alle partijen. We zien 

dit aan de deelname en het groeiende eigenaarschap van de wijktafels, de belangstelling voor 

netwerkactiviteiten als de wijksafari, de netwerklunches en enzovoort. Digitale hulpmiddelen die 

worden ingezet om het (in)formele aanbod toegankelijker te maken zijn veelbelovend maar vragen 

blijvend onderhoud en promotie. Zowel de website AdviesWijkzorg als het project Koppl zijn pas 

succesvol wanneer de bewoners van Noord van het bestaan afweten. Voor het bereiken van die 

bekendheid hebben we actieve promotie nodig door alle (in)formele partijen. We leren dat de alliantie 

zich hier actief voor moet blijven inzetten. 

  

 Integraal Teambudget Noord Oost: 

Kleinschalige en praktische samenwerking die direct toepasbaar is wordt snel en goed opgepakt 

(bijvoorbeeld het betrekken van partijen in de schuldhulpverlening). Dit nieuwe initiatief levert direct 

resultaat op voor de hulpvraag van een cliënt. Professionals zijn enthousiast over het teambudget 

waarin je snelle ‘zorg – en ondersteuningsmeters’ kunt maken die direct van betekenis zijn voor het 

welzijn van een cliënt. De integrale samenstelling van het team wordt als lerend ervaren en verstevigd 

het netwerk.   

 

 Noord Oost nader bekeken. 

      Op 4 oktober 2018 heeft er op uitnodiging van de alliantie een gesprek plaatsgevonden tussen  

      13 zorg- en welzijnsmedewerkers uit Noord Oost. Samen hebben we gekeken naar het  

aanbod zorg en welzijn in dit deel van Noord. En wat leren we hiervan? Samenwerking op lokaal 

niveau tussen alle partijen actief in de buurt (Informeel- formeel- basisvoorzieningen- WPI-

bewonersinitiatieven etc.)  is een voorwaarde om de kanteling echt te laten slagen. 
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Conclusie van deze bijeenkomst in Noord Oost is dat het aanbod op het gebied van zorg en welzijn al 

groot is. Opgemerkt wordt dat veel initiatieven ervaren dat het moeilijk is om de groep minder 

zelfredzame bewoners te bereiken/over de drempel te halen. Deze groep is al geïsoleerd geraakt. Het 

kost veel tijd en persoonlijke aandacht om deze mensen weer in contact te brengen met anderen, en in 

beweging te krijgen. Toegankelijkheid en mobiliteit lijken de belangrijkste struikelblokken. Warme 

overdracht en bijvoorbeeld (gratis) toegankelijk vervoer lijken nodig. De groep zelfredzame ouderen 

vinden hun weg naar alle initiatieven. De initiatieven werken bij deze groep preventief tegen 

eenzaamheid. Leerpunten uit dit overleg zijn:  

- Geïsoleerde buurtbewoners zijn moeilijk te bereiken (hebben en zoeken geen contact).  

- Als ze in beeld zijn is warme overdracht gewenst. 

- Aandacht voor activiteiten gericht op preventie eenzaamheid is nodig. Veel initiatieven zijn bedoeld 

om eenzaamheid en isolement op te heffen, resultaten lijken mager terwijl deze initiatieven wél 

goed werken ter voorkoming van eenzaamheid. Zie ook rapport van Movisie: 

https://www.movisie.nl/publicatie/preventie-eenzaamheid 

 

  

Hoe en met wie zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

 

De resultaten van het Teambudget Noord Oost worden gedeeld met de teamleden Noord Oost via de app. Op 

de drie wijktafels zijn professionals ook geattendeerd op het bestaan van het teambudget en de mogelijkheden 

om er gebruik van te maken. De resultaten zijn binnen de alliantie en met zowel het formele als het informele 

projectleidersoverleg gedeeld. De ervaringen van het project dementie worden gedeeld met Stadsdeel Zuid.  

De resultaten van het gesprek Noord Oost zijn binnen de alliantie Wijkzorg gedeeld. De alliantie Wijkzorg 

neemt het initiatief tot een vervolggesprek met de partners om zo de mogelijkheden te verkennen om 

toegankelijkheid en mobiliteit te vergroten voor bewoners.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/preventie-eenzaamheid
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3. Deskundigheidsbevordering  

 

Welke activiteiten zijn ondernomen?  

 AKAD bij wijktafels 

Casuïstiek besprekingen van de wijktafels gaan volgens de AKAD-methode. Door middel van de 

AKAD-methode willen wij de professional ondersteunen bij een bredere vraag verheldering en het  

gekanteld werken structuur geven. 

 

Wat is hiermee bereikt? 

- Eenduidige werkwijze in het bespreken van casuïstiek. 

- Methode zorgt ervoor dat de uitgangspunten van Wijkzorg doorleefd, gecontinueerd en geborgd 

worden.  

- Samenwerking met AKAD LVB Noord is verstevigd en ook met de partijen die niet direct tot de 

alliantie behoren zoals o.a. Amsta, Philadelphia, Leger des Heils, Civic. 

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

- Eenduidigheid van casuïstiek bespreking is belangrijk voor de structuur. Anders vliegt een 

bespreking allerlei kanten op en dat wordt door de deelnemers als storend ervaren. 

- Om de regiefunctie en het klanthouderschap voor professionals goed in te kunnen vullen is de 

deskundigheid van de AKAD-methode zeer wenselijk. Zo zorg je voor een gezamenlijke kijkrichting.  

                 Het blijkt dat we hiervoor aandacht moeten blijven hebben. Tegelijkertijd wordt bij de  

      inkoopvoorwaarden WMO gesteld dat de organisatie haar medewerkers moet toerusten voor  

      wijkzorg.  

 

     Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

      De inzichten zijn binnen het alliantie overleg gedeeld en bij het informele en formele projectleiders  

      overleg.  

 

 Netwerkbijeenkomsten 

Ieder jaar organiseert de alliantie twee brede Noordse netwerkbijeenkomsten in samenwerking met het 

stadsdeel en netwerkpartners. In het voorjaar vond: ‘Buurten’ plaats in de Tolhuistuin. In het najaar 

werd: ‘Het Schouwspel’ georganiseerd als side event van de jaarlijks, door het stadsdeel 

georganiseerd, bewonersmarkt ‘Noord vindt Noord' in de Kromhouthal. Thema van ‘Het schouwspel’ in 

het najaar was het stimuleren van actieve participatie in de wijk binnen het brede kader van zorg en 

welzijn. In de bijlage de uitnodiging van netwerkbijeenkomsten. 

 

Wat is hiermee bereikt?  

Door aansluiting bij ‘Noord vindt Noord’ konden professionals (actieve burgers en vrijwilligers 

gezamenlijk (in workshops thematisch) aan de slag. De bijeenkomsten hadden een grote opkomst. We 

bereiken hiermee een grote groep mensen van zowel de informele zorg als de formele zorg. Hierdoor 

krijg je al lerend de verbinding tussen de formele en informele netwerken.  

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

De koppeling inhoud en ontmoeting is een belangrijke reden voor mensen om te komen.  

Het aanbod deskundigheidsbevordering bij voorkeur hetzelfde laten zijn voor formele- en informele 

zorg. Het gaat tenslotte over “hen”. 

Het aanbieden van workshops is een goede manier van deskundigheidsbevordering.  

Door de wisselende samenstelling van de voorbereidingsgroep (professionals van HVO Querido, Doras, 

Team Ed en de Regenboog.) krijg je een gevarieerd aanbod.  
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Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Inzichten zijn gedeeld bij zowel de informele als de formele projectleiders overleg.  

Inzichten zijn gedeeld met de alliantie partners en de voorbereidingsgroep. 

 

 Jekuntmeerfietstour 

In oktober 2018 is opnieuw, met succes, in samenwerking met de Omslag de Jekuntmeerfiets 

georganiseerd. Ruim 80 enthousiaste professionals deden mee. De kwaliteit (inhoud en organisatie) 

van de fietstour werd door de deelnemende organisaties en deelnemers positief gewaardeerd. 

Kenmerkend voor de tours is de grote diversiteit aan professionals: thuiszorgmedewerker, 

fysiotherapeut, ambulante begeleider GGZ, participatiemedewerker, casemanager dementie etc. Ook 

elkaars fysieke locaties bezoeken draagt bij tot het elkaar beter leren kennen. Doel van deze 

fietstochten is netwerken en kennis vergroten over welke voorzieningen er in Noord zijn om zo o.a. 

cliënten beter te kunnen doorverwijzen.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

Door ook gericht professionals van het BovenIJ en de huisartsen via de ELAA uit te nodigen worden 

mensen met hun eigen expertise verleid om deel te nemen. Dit maakt het aantrekkelijker om te 

komen. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Vraag en aanbod worden samengebracht. 

 

Wat is hiervan geleerd en door wie? 

Deze interactieve manier van vraag en aanbod bij elkaar brengen voorziet in een grote behoefte. De 

verbinding met de huisarts als persoon waar iedereen wel eens komt blijft een heel belangrijk 

aandachtspunt, ook die mensen die nooit naar een huis van de wijk gaan. 

De alliantie Wijkzorg gaat met de Omslag in gesprek om te bespreken of de evaluatie van de fietstours 

niet al na een week, maar na een maand plaats kan vinden. Gerichter kan dan gevraagd, gemonitord 

worden of er concrete verbindingen en resultaten behaald zijn die toe te schrijven zijn aan de 

organisatie van de fietstours. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

De ervaringen met de Jekuntmeerfietstour zijn door de deelnemers mee genomen naar hun eigen 

organisaties en binnen de alliantie is het enthousiasme en het nut en de noodzaak gedeeld.  

 

 Vloggen 

In het laatste kwartaal 2018 zijn we gestart om informatie te delen via verschillende mediakanalen.  

Een medewerker van Doras is hiervoor geschoold. Door de enthousiaste vlogs van deze 

wijkzorgmedewerker wil de alliantie, wijkzorg onder de aandacht brengen. Het is nog te vroeg om 

resultaten te delen.  
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4. Functioneren alliantie  

Wijkzorg alliantie – Krijtmolenalliantie 

In de inkoop van 2016 heeft de gemeente taken uitgezet voor een ‘Wijkzorg’ alliantie. In Noord bestond toen al 

sinds 2010 Beter samen in Noord, ook wel bekend als de Krijtmolenalliantie (KMA). Beter Samen in Noord is 

een samenwerkingsverband van verschillende zorg – en welzijnsorganisaties, inclusief huisartsen, het Boven IJ 

ziekenhuis, Zilveren Kruis én de gemeente Amsterdam. Het doel van Beter samen in Noord is een betere 

gezondheid en kwaliteit van leven voor de bewoners van Amsterdam Noord, een verbetering van de ervaring 

van zorg- en hulpverlening van patiënt, cliënt en bewoner en dit alles tegen beheersbare kosten. Binnen deze 

(KM)Alliantie werken de partijen samen aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en 

zorgvragen van de burger écht centraal komen te staan. Deze doelen overlappen sterk met de doelen van de 

"wijkzorgalliantie" die de gemeente in 2016 heeft geïnstalleerd. Bovendien zitten er in stadsdeel Noord dezelfde 

partijen in beide allianties. Zo zijn er in 2016 in wezen twee allianties naast elkaar komen te staan "BSIN" en 

"Alliantie Wijkzorg Noord" met dezelfde doelen en met dezelfde professionals. Alle deelnemende partijen aan 

de Alliantie ervaren dit als een onwenselijke situatie 

De alliantie Wijkzorg Noord heeft de afgelopen jaren dan ook een gevoel van remmende voorsprong ervaren 

en praktische verwarring. In Noord was en is er vanuit Beter samen in Noord al een goede samenwerking 

tussen zorg en welzijn, tussen het medische en het sociale domein. De visie die in de afgelopen jaren 

ontwikkeld is binnen de KMA zien we terug in de opdracht van de Alliantie Wijkzorg Noord: het preventief, 

wijkgericht werken waarbij cliënten zich richten op het eigen informele netwerk en de mogelijkheden in de 

buurt, eigen kracht. Problemen klein houden waar het kan en optimale samenwerking creëren tussen 

professionals die gebruik maken van elkaars expertise. De nieuwe alliantie Wijkzorg, gestart in juni 2017, 

betekende voor de professionals in Noord: een nieuwe alliantie, nieuwe instructies, een nieuwe structuur en 

nieuwe werkgroepen met hier en daar andere accenten. Terwijl de professionals al werkten in de wijk vanuit 

een integrale visie, waar zij hun contacten, netwerk en cliënten hadden, kwam er in de loop van 2017 een 

nieuwe alliantie. Professionals waren de ene keer (casemanager) van BSiN maar bij een ander overleg moest 

"de wijkzorg-pet op". In plaats van een voorsprong dreigt deze situatie in de praktijk een remmende splijtzwam 

te zijn c.q. worden voor professionals, andere organisaties en opdrachtgevers. Uiteindelijk helpt het de burger 

ook niet als er eenduidigheid ontbreekt in het veld van de wijkondersteuning. 

Wat hebben we geleerd?  

We hebben in de praktijk gezien dat het werken in twee allianties met dezelfde intentie en dezelfde 
professionals in Noord verwarring schept. Enerzijds zien we veel deskundigheid en professionaliteit van de 

deelnemers. Er worden in het veld prachtige initiatieven ontwikkeld, geheel in lijn en opdracht van zowel de 

Wijkzorg alliantie als de visie van de KMA. Wijkzorg Advies bijvoorbeeld is inmiddels met succes gekoppeld aan 
digitale Triage platform van Beter Samen in Noord: de eerste adviesaanvraag kwam van een huisarts. 

Anderzijds zien we dat managers, stafmedewerkers, werkgroep- leden en projectleiders deel zijn van twee 
allianties en zich verplicht voelen om deze initiatieven onder specifieke opdrachten te rapporteren. Daarnaast 

voelen professionals zich gespleten omdat ze opdrachten krijgen in het kader van twee allianties en ze zich 

door dit woud van structuur afgeleid voelen worden door de bomen met al hun verschillende behoeften. Ook 
zien we een zich steeds herhalende roep van nieuwkomers in het veld dat ‘we meer moeten samenwerken’. De 

ontstane situatie, hoe begrijpelijk in zijn ontstaansgeschiedenis, is dan steeds lastiger uit te leggen. Al met al is 
de huidige situatie van twee allianties voor veel zorgprofessionals (waaronder alliantie leden!) dus heel 

onlogisch, laat staan voor de Noordelingen met een hulp of zorgvraag. Zie als voorbeeld ook het plaatje op de 
volgende pagina, waarin een poging gewaagd is om de verschillende samenwerkingsverbanden in kaart te 

brengen. En dan missen er nog vele partners……. 

De KMA heeft de afgelopen jaren gepionierd door de verbinding tussen zorg en sociaal domein echt op de 
kaart te zetten. De toegevoegde waarde van deze samenwerking is een samenhangende methode met 

kwaliteit en verschillende waardevolle projecten tussen de organisaties. Ook het netwerk dat is opgebouwd is 
en blijft voor de toekomst van grote waarde. In 2019 zal de KMA zich niet alleen op Noord richten maar meer 
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aansluiten bij de activiteiten en ontwikkelingen die op bredere (m.n. gemeentelijke) schaal plaatsvinden. Inzet 
zal zijn om de opgebouwde kennis te borgen en breder in de stad te benutten. 

 

Wat gaan we als alliantie Wijkzorg Noord in 2019 doen?  

Vanuit deze Noordse historie en met deze leerervaringen ziet de Alliantie Wijkzorg Noord het als haar rol ervoor 
te zorgen dat alle initiatieven, die er in Noord zijn en die bijdragen aan onze doelen, te verbinden en te 
integreren. Er zal voortgebouwd worden op de goede samenwerking tussen zorg en welzijn, tussen het 

medische en sociale domein, zoals zich dat al jaren ontvouwd. Welzijn op recept, de goede afspraken met de 
Noordse huisartsen, Beter Samen in Noord hebben jaren geleden al gezorgd voor een goede samenwerking. 

Hierbij zien we dat ook het informele circuit, de vele actieve vrijwilligers een belangrijke rol spelen.  
 

 

                 

Bron: Verbinding als motor, HVA 

Februari 2018 zijn we als stuurgroep gestart met een heimiddag terug naar de roots met als thema: Wat is 
onze taak en wat is onze visie? Daar is een heldere visie uit voortgekomen: Wijkzorg zijn wij allemaal! Iedere 

buurman, buurvrouw, vrijwilliger, mantelzorger, ‘Oude’ en ‘Nieuwe Noorderling’ en professional. Samen vormen 
wij de wijk! 

 

Vanaf de start van de alliantie Wijkzorg wordt gewerkt met werkgroepen. Dit heeft geleid tot onderstaande 

verdeling van thema’s. 

Doras Werkgroep Toegang en triage 

Amstelring Werkgroep Toegang en triage 

MEE AZ Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering 

Evean Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering 

Cordaan Werkgroep Doorontwikkeling 
netwerken 

HvO Werkgroep Doorontwikkeling 
netwerken 

Doras,  Evean Werkgroep Communicatie 
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5. Gezamenlijke activiteiten allianties  

 

Welke activiteiten zijn ondernomen?   

 Rondetafelgesprekken Wijkzorg met teamleiders 

In samenwerking met de andere allianties hebben rondetafelgesprekken met teamleiders Wijkzorg 

plaatsgevonden. Doel hiervan was om op een open en constructieve manier 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 waren afkomstig van 

45 verschillende organisaties in zorg en welzijn inclusief jeugd, Hulp bij huishouden, georganiseerd 

informeel en de zorg voor mensen met een auditieve beperking. Uit de gesprekken zijn 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 projectleiders binnen de Wijkzorg allianties en in de gesprekken met 

de gemeente agenderen. Belangrijker is het dat elke organisatie – binnen zijn eigen organisatorische 

context– unieke aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden heeft die van belang zijn om Wijkzorg 

op een goede manier invulling te geven.  

 

 Thuis in de stad  

Tijdens het stedelijk congres: ‘Thuis in de Stad’ in juni 2018 hebben de Allianties zich gezamenlijk 

gepresenteerd met een stedelijk overzicht van de contactgegevens van de projectleider en de 

wijktafels per stadsdeel. Het heldere overzicht werd veel gefotografeerd en zeer op prijs gesteld omdat 

zorg- en welzijn professionals in een keer kunnen zien waar zij kunnen aansluiten. Uiteraard komt de 

planning van de wijktafels ook overzichtelijk op de website. 

 

 Advies Wijkzorg  

AdviesWijkzorg is in samenwerking met de andere zes allianties ontwikkeld en per stadsdeel te vinden 

op de website wijkzorg-amsterdam.nl. Het digitale platform dient als ondersteuning voor professionals 

en vrijwilligers die verbonden zijn aan een organisatie in de wijk. Een casus kan ingebracht worden om 

er zo samen voor te zorgen dat geen cliënt tussen wal en schip valt en geen hulpverlener met losse 

eindjes blijft zitten. 

De communicatie van AdviesWijkzorg loopt via beveiligd internet/e-mail-verkeer. AdviesWijkzorg in 

Noord is verbonden met het digitale platform Triage & Casemanagement van Beter Samen in Noord 

(BSiN). De projectleider van de Alliantie Wijkzorg Noord, die ook projectleider Triage & 

Casemanagement van BSiN is, leverde input die ingezet werd voor het ontwikkelen van stedelijke 

triage. 

 

 De website wijkzorg-amsterdam.nl voor professionals is gezamenlijk ontwikkeld. Een algemene 

homepagina met pagina’s voor alle zeven stadsdelen. Een stedelijke projectgroep is gevormd die 

namens de allianties algemeen content en beheer zal stroomlijnen. Elke alliantie zorgt zelf voor 

content. De website zal 17 december 2018 live gaan. 

 

 De zeven allianties willen eenduidigheid uitstralen en als zodanig herkenbaar en zichtbaar zijn in 

Amsterdam. De zeven projectleiders zullen @wijkzorg-amsterdam.nl als emailadres gebruiken en ieder 

stadsdeel heeft ook een algemeen info email. Voor Noord is dat noord@wijkzorg-amsterdam.nl 

 

 

mailto:noord@wijkzorg-amsterdam.nl
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 Werksessie wijkzorg allianties: Theory of change. Tijdens deze werksessie hebben de zeven 

projectleiders van de allianties ieder een maatje meegenomen om samen met de gemeente de 

resultaten en profilering van de allianties te onderzoeken. We hebben hiervoor de Theory of Change 

gebruikt: vanuit de activiteiten die we als allianties organiseren, zoals de wijktafel, benoemen wat de 

directe resultaten, effecten en het uiteindelijke doel van deze acties zijn. Deze bijeenkomst was niet 

alleen interessant omdat de verschillende aanpakken van de verschillende allianties zichtbaar werden, 

maar ook omdat het voor alle allianties soms lastig is om concrete effecten van activiteiten te 

benoemen. In december wordt er een vervolg op deze sessie gepland. Wij zouden het fijn vinden om 

dergelijke leer en verdiepingsbijeenkomsten met alle allianties in diverse samenstellingen te herhalen.  

 

 Koppl  

In een aantal stadsdelen zijn de allianties Wijkzorg betrokken bij het introduceren en implementeren 

van de pilot Koppl. In stadsdeel Noord is deze pilot een initiatief van Samen Noord en de Wijkzorg 

Alliantie Noord. 

Het direct toegankelijk maken (en koppelen) van zorg/welzijn vragen aan het aanbod voor cliënten. 

Dat is het belangrijkste doel van Koppl (www.koppl.nl). Het digitale platform is via een zuil op 

verschillende locaties laagdrempelig en eenvoudig te bedienen voor bewoners in de wijk.  

De pilot in Noord heeft een soft lounge in december 2018. Drie zuilen komen in de Huizen van de Wijk 

de Evenaar, Waterlandplein en de Meeuw.  De vierde zuil komt in de OBA de Banne, waar het Huis van 

de Wijk de Banne en de OBA samen Koppl oppakken. 

De coördinatoren Huis van de Wijk, participatiemedewerkers en (in)formele zorg- en welzijnspartijen 

zorgen voor het ‘vullen’ van de zuil met de juiste informatie zodat de (minder zelfredzame) Noorderling 

met of zonder hulp van een vrijwilliger/hulpverlener de juiste zorg en ondersteuning kan vinden. Koppl 

Mobiel volgt voor wijkverpleging en buurtwerkers. 

 

 Het abonnement op Survey Monkey, waarmee de enquête in Noord is ontwikkeld, is gedeeld met 

Wijkzorg Oost. Vanzelfsprekend staat het abonnement ook ter beschikking van de andere Allianties. 

 

 Professionaliseren Yes! 

De projectleider Noord zal zich net als de andere projectleiders aansluiten bij Professionaliseren Yes!  

Professionaliseren Yes! is een is onderdeel van het stedelijke Programma Doorontwikkeling Sociaal 

domein- Doorontwikkeling Wijkteams van de gemeente Amsterdam. In het kader van de 

doorontwikkeling van de sociale Wijkteams zal verkend worden hoe er nog meer en beter 

samengewerkt kan worden. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 december 2018. 

 

 AKAD-procesbegeleiding 

Een procesbegeleider AKAD verzorgt de casuïstiek bespreking op de wijktafels. De training tot AKAD-

procesbegeleider wordt door de allianties gezamenlijk aangeboden. In Noord betaalt de alliantie ook de 

kosten van de training. De Alliantie Wijkzorg Noord heeft de AKAD-training van 8 procesbegeleiders 

betaald. Deelname van o.a. Amsta, Leger des Heils, Philadelphia, Doras en Civic. 

 

 Projectleidersoverleg formeel en informeel 

Maandelijks vindt het projectleidersoverleg met de gemeente Amsterdam plaats met voorzitterschap 

van Else de Wit, directeur/bestuurder Centram, en trekker van de alliantie in Centrum. Informeel 

hebben de projectleiders maandelijks een overleg om o.a. zaken die voortvloeien uit het overleg te 

bespreken c.q. kort te sluiten. 

Wat hebben we geleerd? 

 Stedelijke rondetafelgesprekken teamleiders: de projectleider Noord is aanwezig geweest bij het 

rondetafelgesprek in stadsdeel Centrum. Daar waren twee aanbieders van Thuiszorg in Noord 

aanwezig die zich meteen aangesloten hebben bij de wijktafels in Noord. Uit de stedelijke gesprekken 

met de teamleiders concluderen we dat het goed is om in Noord tenminste twee keer per jaar een 
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overleg te plannen voor teamleiders. Doel: kennismaking, kennisuitwisseling en versterking hoe 

wijkzorg gezamenlijk vorm te gegeven binnen de verschillende organisaties in Noord.  

 

Bij de wijktafels worden vooral de uitvoerend professionals bereikt en niet hun  

leidinggevenden. Een overleg teamleiders Noord kan zowel het netwerk verstevigen en versterken als 

vraagstukken als klanthouderschap op de agenda zetten. Uit het overleg kunnen ook signalen 

voortkomen die wellicht het beste stedelijk kunnen worden opgepakt of (nog) niet of moeilijk opgepakt 

kunnen worden maar wel knellen. 

Voorbeeld hiervan is de financiering: organisaties sturen op individuele cliënt productie. De midden 

manager zit dan in een spagaat, net als de uitvoerenden. Er is in het wijkzorgnetwerk veel werk te 

doen in het collectieve, het netwerk, het wijkgerichte maar ook in voorwaardenscheppende. Willen we 

de werking van de wijkzorg borgen, dan is het verstandig om naar de wijze van financiering te kijken. 

Tot nu toe wordt de bulk van de uren gefinancierd op individuele problematiek.(PXQ) Dat terwijl de 

oplossingen vaak in het collectieve liggen. We pleiten voor ruimte voor leertijd, je leert namelijk in de 

wijkzorgnetwerken door elkaar te leren kennen, er achter te komen wie wat wellicht beter kan dan jij 

en met elkaar aan een casus te werken. Het contact met informele partijen als voorwaarde om een 

goed match voor de klantvraag te organiseren. Deze scharreluren uren zijn (nog) niet 1 op 1 aan een 

cliënt zijn toe te schrijven, maar leiden uiteindelijk wel tot betere lokale borging van de vragen van de 

klant. En, in onze visie, tot lagere zorgkosten. (analoog aan het onderzoek van AKAD:  Centrum voor 

cliëntervaringen Prof. Dr. Tineke Abma (2017) 

“Aan professionals is beloofd dat zij zich zouden kunnen ontwikkelen, maar ze staan onder enorme druk 
om te leveren.”’ 
Eric Jansen Lector Capabilities HAN 

 

 

individueel

collectief

problemen mogelijkheden

samenleven

solidariteit

burgerkracht

verbinding

rijkdom

casuïstiek

zorg

individuele dienstverlening

cliënt

schaarste

 
Bron: Nico de Boer 

 

 De website wijkzorg-amsterdam.nl, Advieswijkzorg en gezamenlijk als alliantie je stedelijk presenteren 

en profileren zorgt voor herkenbaarheid, zichtbaarheid en zorgt ervoor dat je weet waarvoor je terecht 

kan bij een alliantie. De alliantie Noord is ervan overtuigd dat de website ervoor zal zorgen dat 

professionals de ‘wijkzorgnetwerkweg’ in Amsterdam beter kan vinden en volgen. Veel professionals 

switchen qua werk van stadsdeel of werken in meerdere gebieden c.q. stadsdelen. Ook een pilot als 

Koppl die in diverse stadsdelen plaatsvindt kan gezamenlijke leerpunten opleveren die lokaal of 

stedelijk van belang zijn. Zaak is dit als allianties organisatorisch met partners goed te plannen en te 

monitoren.  
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 De enquête heeft mede de thema’s van de alliantie voor 2019 opgeleverd. Veel informatie is verkregen 

van de professional over hoe zij bijvoorbeeld de wijktafels ervaren en de gemeentelijke trainingen. En 

over hun wensen en behoeften. De enquête als vorm en monitoring is zeker voor herhaling vatbaar in 

2019. 

 

 AKAD: Acht procesbegeleiders hebben in 2018 deelgenomen aan de training procesbegeleider. 

Inmiddels hebben een aantal procesbegeleiders een andere functie of werken niet meer in stadsdeel 

Noord. Geleerd is om stedelijk ook in 2019 blijvend te investeren in het opleiden van procesbegeleiders 

AKAD. 

 

 De werksessie Theory of Change met alle allianties heeft ons geleerd dat we altijd kritisch moeten 

blijven kijken naar onze activiteiten en hoe belangrijk het is om kennis uit te blijven wisselen met 

andere allianties.  

 

 Doordat twee van de deelnemers aan de Alliantie Noord (HVO Querido en MEE Amstel en Zaan) 

deelnemen aan meerdere allianties komen veel ervaringen van uit andere Stadsdelen aan bod in de 

stuurgroep. Dat helpt om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor “Zicht 

op signalen” in Zuid 

 

Hoe en met wie zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

 De inzichten zijn algemeen gedeeld binnen het projectleidersoverleg formeel en informeel. De 

resultaten van de enquête zijn vanzelfsprekend ook gedeeld met de wijkzorgprofessionals in de drie 

gebieden.   
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Deel 2: Thema’s en activiteiten 2019   

De alliantie Wijkzorg Noord gelooft erin dat het bij elkaar brengen van verschillende netwerken de basis is tot 

samenwerking binnen het brede sociale domein van zorg en welzijn. De samenwerking met (en rollen van) 

Samen Noord is hierin een belangrijk onderwerp dat we met de gemeente in 2019 willen bespreken.  

In 2019 zal de alliantie doorgaan met het organiseren van de wijktafels in de drie gebieden in Noord in 

dezelfde frequentie. Waar het kan zoeken we aansluiting met andere Noordse netwerken zoals professionals 

overleggen, initiatieven van huisartsen en initiatieven van de partijen van Samen Noord. Activiteiten zullen 

vanuit gezamenlijk gekozen thema’s worden opgepakt.  

Uitbouwen basis wijkzorgnetwerk: wijktafels en netwerkbijeenkomsten 

De drie wijktafels, als basis van het wijkzorgnetwerk met aandacht voor kennisuitwisseling en 

casuïstiekbespreking, zetten we voort in 2019. Continue aandacht is er zowel voor het aansluiten van nieuwe 

professionals/partijen, als voor het behouden van aansluiting van professionals/partijen die al langer bij 

wijkzorg betrokken zijn. Deskundigheidsbevordering wordt door middel van thema’s verbonden met de 

wijktafels. 

Net als in 2018 kijken we naar hoe de wijktafels lokaal aansluiting kunnen vinden bij initiatieven en 

ontwikkelingen van bijvoorbeeld de huisartsen, AKAD LVB Noord, Samen Noord en het gebiedsgericht werken 

van stadsdeel Noord. In samenwerking en afstemming met stadsdeel Noord en netwerkpartners, worden er 

twee brede Noordse netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier zoeken we al lerend gezamenlijk 

de verbinding tussen de formele en informele netwerken. Als we alle netwerken willen verbinden en de 

ontwikkeling ‘Thuis in de Stad’ willen faciliteren moeten we samen met de professionals nadenken over de 

gewenste vorm, schaalgrootte en frequentie van de netwerkbijeenkomsten.  

De Jekuntmeerfietstour vindt ook in 2019 plaats in samenwerking met de Omslag. Inzet is goede afstemming 

van de fietstours, zoals die ook door huisartsen en WPI worden georganiseerd. Het verbinden van verschillende 

netwerken is daarbij uitgangspunt. 

Naast de wijktafels/netwerkbijeenkomsten zullen in 2019 Noord breed de volgende thema’s worden opgepakt: 

 Koppl 

De uitrol van Koppl als laagdrempelige voorziening naar zorg en welzijn in de wijk. 

Samen met de partijen van Samen Noord, de OBA in de Banne en de informele partijen in stadsdeel 

Noord vullen we de zuilen met juiste informatie zodat de (minder zelfredzame) Noorderling met of 

zonder hulp van een vrijwilliger/professional de juiste zorg en ondersteuning kan vinden. 

 

 

 Rondetafelgesprekken Wijkzorg Noord  

In samenwerking met de andere allianties zijn in 2018 rondetafelgesprekken met teamleiders Wijkzorg 

georganiseerd. Doel hiervan was om op een constructieve manier ervaringen te delen. Vragen die 

hierbij centraal stonden: ‘Hoe is de wijkzorg geland binnen de organisatie’?  en ‘Welke rol en 

mogelijkheden heb je als teamleider om je mensen in positie te brengen om op deze manier te kunnen 

werken?’.  

 

Aandachtspunten vanuit de gesprekken zijn onder andere: de toegang, de signaleringsfunctie bij HbH, 

de invulling van het klanthouderschap, de organisatie-overstijgende casuïstiek en de ondersteuning van 

de teamleiders. In 2019 organiseren we twee rondetafelgesprekken voor teamleiders. Extra aandacht 

gaat uit naar de verbinding met intramuraal in Noord. Ook de teamleiders intramuraal worden 

uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken. Kortom: we gaan de managers/teamleiders van de 

aanbieders Wijkzorg in het gebied meer betrekken en een klankbordgroep vormen. 
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 Platform infomeel Noord 

Er is behoefte aan een Noords informeel platform. Dit kwam uit de gesprekken met Hoop voor Noord 

(Multiculturele kerk), Noord voor elkaar (Doras), Wijkleerbedrijf (RocvA) en Burennetwerk De 

projectleider Wijkzorg van de alliantie Noord speelt hier een ondersteunende en, faciliterende rol. 

 

 Kijkje in de keuken 

Uit de enquête (mei 2018) onder professionals in Noord bleek dat professionals graag kennis willen 

maken met elkaars organisaties. Bij de wijktafels en de jekuntmeerfietstours gebeurt dit inmiddels door 

wisselende locaties te bezoeken Organisaties in Noord zullen actief benaderd worden om hun deuren te 

openen en/of hun expertise te delen. 

 

 GGZ in de wijk  

Steeds meer Amsterdammers die afhankelijk zijn van beschermde woonvormen vanwege hun 

psychiatrische kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van voorzieningen in het wijkzorgnetwerk. In 

Noord zijn enkele pilots gestart om burgers met een GGZ-achtergrond beter te laten landen in de wijk. 

Een belangrijke punt van aandacht. De alliantie werkt hierin samen met TEAM ED, Doras, Leger des 

Heils, ELAA, Regenboog, HVO Querido, Arkin e.a. om te achterhalen waar knelpunten en kansen 

liggen. In 2019 worden deze activiteiten gecontinueerd en verder uitgebouwd.  

 

 Noord Oost; speerpunt: signaleren eenzaamheid en dementie 

De coördinator van het Odensehuis, ook lid van de stuurgroep Wijkzorg Noord, heeft over het thema 

Eenzaamheid contact gehad met de beleidsmedewerker van de gebiedspool in stadsdeel zuid. In Zuid 

is het project ‘Zicht op signalen in Zuid’ gestart. Binnen dit project werken gemeente, MaDi, GGD, 

Vrijwilligersacademie en de diaconie samen met woningbouwverenigingen en sleutelfiguren uit de wijk 

om signalen van problematiek achter de voordeur zichtbaar te maken en in contact te brengen met, in 

eerste instantie, de MaDi. 

Samen met gemeente gaan we kijken naar mogelijkheden om dit of vergelijkbaar project in Noord te 

initiëren. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd met: Ymere: Rogier Onstenk, stadsdeel Noord: 

Wieke van Buuren en Marijke Wigboldus, gebiedspartner Zorg - aandachtsgebied Dementie. 

Als het gaat om het thema dementie sluit de alliantie Wijkzorg Noord aan bij de ontwikkelingen in  

Noord. Noord breed ontwikkelt bijvoorbeeld vanuit Doras het project Alzheimer Theehuis voor 

migranten, en vanuit het Schouw organiseert Amstelring trainingen ‘samen dementie vriendelijk’ 

volgens de methode van samendementievriendelijk.nl. De vraag naar het thema kwam ook uit de 

enquête die onder professionals gehouden is in mei 2018. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van 

trainingen ‘samendementievriendelijk’ in de verschillende wijken en themabijeenkomsten waarbij o.a. 

het delen van expertise van de casemanagers. 

 

 

De gebieden  

In Noord West ligt in 2019 de focus op het stimuleren van de inloop voor ouderen in het Twiskehuis. Dit omdat 

blijkt dat een voorliggende voorziening, zoals de inloop in het Twiskehuis, minder wordt gebruikt dan een 

geïndiceerde voorziening. Samen met betrokken partijen (o.a. ouderenwerk, casemanagers dementie, 

wijkverpleegkundigen, participatiemedewerker) worden de mogelijkheden en kansen in kaart gebracht. 

Na twee gezamenlijke bijeenkomsten in 2018, ligt er in Oud Noord inmiddels een stevige basis in de 

samenwerking met het gebiedsgericht werken van stadsdeel Noord, de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en de 

Hogeschool van Amsterdam. In 2019 vindt verdieping en verbreding plaats gericht op lokale samenwerking in 

de wijk.  

In Noord Oost organiseren we voor de zomer van 2019 vanuit de werkgroep Toegankelijkheid een training voor 

vrijwillige gastvrouwen/heren die werkzaam zijn in de verschillende huizen van de wijk/buurt, buurtkamers en 

andere voorzieningen. Doel is het vergroten van het bewustzijn dat gastvrijheid meerwaarde biedt voor 

bezoekers.  
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We ondersteunen een initiatief vanuit ervaringsdeskundigen bij MEE om in samenwerking met de alliantie 

Centrum de huidige huizen van de Wijk te laten bezoeken en te ervaren hoe (sociaal) toegankelijk een locatie 

is. In Noord Oost is verder de wens om, vanuit de aansluiting bij Age Friendly City, het project Valpreventie uit 

te breiden met aandacht voor levensloopbestendige routes. Na het met succes openen van de 

dementievriendelijke boodschappenroute bleek dat de stoepen waar de route over loopt slecht begaanbaar 

zijn. Graag gaan wij in gesprek met het stadsdeel (team sociaal) als partner in deze. 

 

Communicatie 

-Met gemeente/stadsdeel 

Om als alliantie proactief te kunnen reageren op ontwikkelingen in Noord willen we als partner van de 

gemeente/stadsdeel optrekken. Dat vergt continue wederzijdse aandacht voor elkaar om elkaar op de hoogte 

te houden van (stedelijke en lokale) processen en ontwikkelingen. De alliantie heeft begrepen dat o.a. het 

Verbond van 100 ook in Noord uitgerold zal worden en wil graag actief betrokken worden.  

-Naar achterban 

De terugkoppeling van de activiteiten van de alliantie zal op een aansprekende manier via zgn. ‘placemats’ (A3 

posters/documenten) worden gecommuniceerd naar (netwerk)partners. Daarnaast is de website (en 

nieuwsbrief) een belangrijk kanaal om de verschillende organisaties te informeren. Dit zal in 2019 verder 

worden ontwikkeld.  
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Bijlage 1     Locaties waar wijktafels zijn gehouden:  

 

Noord West  ❏ Evean Eduard Douwes Dekker: verzorging, verpleging, revalidatie – 

buurtactiviteiten 

❏ Buurtkamer de Molenkamer (Molenwijk) 

❏ Huis van de wijk de Evenaar 

❏ De Werf 

❏ Twiskehuis 

❏ Bethelkerk 

❏ Buurtkamer de Bolder (de Banne) 

Noord Oost ❏ Zwanenmeer: buurtactiviteiten (gekocht/gerund door bridgeclubs); 

wijktafel samen met LVB Noord 

❏ Het Schouw: Huis van de Buurt en Odensehuis 

❏ Het Baken: Buurtactiviteiten voor ouderen 

❏ Buurtkamer de Kleine Wereld: buurtactiviteiten 

❏ NoordKaap, Leger des Heils 

❏ Huis van de Wijk Waterlandplein 

 

Oud Noord  ❏ Bloemenkwartier, wijktafel samen met Professionalsoverleg-

stadsdeel Noord 

❏ Buurthuis van der Pek 

❏ De Meeuw: wijktafel samen met de Eerstelijn Amsterdam/Almere 

(Elaa) en huisartsen Volewijck 

❏ Doras, Hagendoornplein: AMW, Ouderenadviseurs, 

Schuldhulpverlening + Vroeg eropaf, Wijkservicepunt, Noord voor 

Elkaar, WPI, Florijn bewind voering, Sociaal loket, activiteiten + 

cursussen 

❏ Het Anker, buurtactiviteiten 

❏ Pek O Bello 
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Bijlage 2  Enquête  
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Bijlage 3   Uitnodigingen netwerkbijeenkomsten  
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