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Overzicht per gebied met aandachtspunten in 2018 (en 2019): 
 

 

  

5. IJburg (/ Zeeburgereiland) 

• Geen oude structuren, nieuw gebied 

dus meer inspanning voor 

samenwerking nog. 

• Veel wisselingen (zorg)professionals 

bemoeilijkt samenwerking rondom 

bewoners. 

• Relatief veel bewoners met zorgvraag 

• Weinig (activerings)plekken voor 

mensen met een psychische of 

lichamelijke beperking 

•  (Vecht)scheidingen 

• Veel eenoudergezinnen en jeugd een 

derde van de bewoners  is < 18 jaar 

• Hoog percentage in de 

schuldhulpverlening 

• Hoog percentage incidenten huiselijk 

geweld 

Zeeburgereiland ; nieuwe woonwijk 

• Nieuwe woonwijk 

 

 

2. Oud Oost 

• Hoog percentage overlast 

door jeugd en 

criminaliteit 

• Hoger percentage 

ondersteuning door 

ouderkindteams (OKT) en 

Samen Doen (multi 

problematiek)  

• Veel jonge gezinnen en 

meer vergrijzing 

 

 

 

 

4. Indische Buurt  

Loopt al jaren voorop in vergaande 

betrokkenheid van bewoners en 

buurtcommunities.  

• Intensief sociaal programma om tweedeling 

tegen te gaan: kansrijk versus kwetsbaar en 

culturele tegenstellingen. 

• Hoog percentage jeugdcriminaliteit 

• Stijging van jonge mantelzorgers  

• Vergrijzing onder Turkse en Marokkaanse 

bewoners 

• Verhoogd risico op psychische problemen 

• Hoog percentage slecht fysieke conditie 

• Hoger percentage sociale uitsluiting en 

eenzaamheid 

• Lage zelfredzaamheid en sociaal 

economische status 

 

 

 

 

 

3. Oostelijk Havengebied  

Meer dan 100 actieve bewoners  

die samenwerken voor de 

buurt. 

• Sociaal economisch sterk 

• Sterke huurstijgingen 

• Vergrijzing en 

eenzaamheid nemen toe 

• Verborgen problematiek 

 

 

1. Watergraafsmeer 

Bestaat uit 11 buurten die sterk van 

elkaar verschillen. Van nieuwe buurten 

die nog in ontwikkeling zijn (welvarend) 

tot oude buurten met diverse 

problematiek.  Kenmerkend voor de oude 

buurten: goede buurtinitiatieven, hoog 

percentage vrijwilligers en mantelzorgers.  

• Hoge versus lage inkomens 

• Jonge gezinnen versus ouderen 

• Concentratie van ouderen in 

Betondorp, Amsteldorp, Jeruzalem 

(65+)  en Middenmeer (80+). 

 

 

 

3 wijktafels 

3 wijktafels 

1 wijktafel 

1 wijktafel 

1 wijktafel 
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1. Inleiding 

De gemeente stelt voor de zomer van 2019 een nieuw stedelijk kader voor een stevige sociale basis 

in Amsterdam vast. Gemeente en maatschappelijke organisaties zijn in meerdere gremia met elkaar 

in gesprek. Het trekkerschap van de allianties Wijkzorg ligt bij de organisaties voor maatschappelijke 

dienstverlening (de madi’s) en MEE. Een aantal madi’s en grote organisaties voor basisvoorzieningen 

hebben de handen ineen geslagen om het belang van een stevige sociale basis goed in beeld te 

brengen binnen de doorontwikkeling van het Sociaal Domein.  

 

De allianties Wijkzorg zijn bij uitstek geschikt om in deze ontwikkelingen een centrale rol te spelen. 

De netwerkvorm maakt aansluiting van nieuwe partijen aan de wijkzorgnetwerken eenvoudig. En de 

partijen in het veld zien de toegevoegde waarde van de wijkzorgnetwerken en de rol van de 

allianties. De organisaties in de sociale basis kunnen en willen aansluiten bij het gremium van de 

wijkzorgallianties en gemeente.  WPI-activering stelt zich op als samenwerkingspartner van de 

Wijkzorg alliantie. Het gemeenschappelijk belang van gebiedsgerichte samenwerking tussen 

klantmanagers en wijkzorgprofessionals is evident. 

 

In Oost vormt de sociale basis vanaf de start een belangrijk onderdeel van de Wijkzorg. De alliantie 

heeft hier expliciet veel aandacht aan besteed. In 2018 was het mooi om te zien dat onze visie en 

werkwijze stadsbreed  op waardering kan rekenen. 

De communicatie en afstemming van de alliantie met het ambtelijk stadsdeel Oost is op sommige 

momenten zoekende geweest. Wijkzorg Oost is geen kant en klaar concept, wat nog wel eens voor 

verwarring en verkeerde verwachtingen zorgde. Door goed met elkaar in gesprek te blijven en onze 

opdracht en positie aan te geven hebben wij het gevoel dat de rollen nu van beide kanten duidelijk 

zijn en dat we elkaar kunnen versterken in de opgaven die er voor 2019 in stadsdeel Oost liggen. 

 

 “In 2025 is Wijkzorg in Oost 1 plus 1 = 3”… een zin uit het vorige jaarplan waarin we onze lange-

termijnvisie hebben beschreven. We zijn een jaar verder en gaan gestaag door op de ingeslagen weg. 

Samenwerken in de netwerkconstructie kost tijd, maar levert duurzame relaties op. 

De alliantie Wijkzorg Oost doet in dit document verslag van de ervaringen en resultaten van het 

afgelopen jaar en schetst de plannen voor 2019.  

Kader en aandachtspunten  
Het ideaal is dat samenredzaamheid een gemeengoed wordt zodat een Amsterdammer met de  

juiste ondersteuning of zorg dichtbij huis de regie over zijn eigen leven heeft.  

Uitgaan van de behoefte van de Amsterdammer blijkt vaak een brug te ver. Keer op keer is zichtbaar 

dat hulpbieders onbewust vanuit de eigen ervaring (bewoners) of de eigen professie (formeel) 

bepalen hoe de ander geholpen dient te worden. De noodzaak blijft om het netwerk te stimuleren in 

“de kanteling” om efficiënte zorg en ondersteuning te waarborgen ofwel: wat een Amsterdammer 

nodig heeft centraal te stellen. Bij wijkpartners die relatief nieuw zijn binnen Wijkzorg, zoals de 

woningbouwcorporaties, vraagt dit meer investering en organiseren we aparte activiteiten. Via vaste 

netwerkactiviteiten zoals de wijktafels en uitwisselingsbijeenkomsten wordt hierin voortdurend 

getraind.  
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Binnen een netwerkconstructie is het belangrijk de zwakste schakels te versterken. Daar is oog voor 

in Oost. Als interne motor van het wijkzorgnetwerk faciliteert de alliantie dat kleine en onzichtbare 

groepen aangehaakt worden. Dat kost echter extra aandacht, tijd en maatwerk. 

De alliantie Oost faciliteert dat professionals binnen de wijkzorgnetwerken 

met burgers als ook met directe vertegenwoordigers van bepaalde 

doelgroepen direct samenwerken en vice versa. In allerlei projecten en 

activiteiten vanuit alliantie Oost zijn naast zorg en welzijn altijd informele 

partijen betrokken als een samenwerkingspartner en/of als medeorganisator. De samenwerking is 

vanuit wederzijds respect en vertrouwen, vanuit de burger en informele krachten, bottom-up en 

lerend om het doel te bereiken dat:  

Iedere buurt in Oost een actief en zichtbaar wijkzorgnetwerk heeft waarbij de 

directe omgeving samen met professionals zorg en welzijn snel en adequaat 

schakelt wanneer een buurtgenoot ondersteuning of zorg nodig heeft.  

Een voorwaarde is dat het wijkzorgnetwerk open, laagdrempelig, transparant, inclusief en breed is.  

2018 

1. Bevindingen over 2018  

Sinds de start van de alliantie in 2017 hebben de leden en 

projectleider in Oost slagvaardig, enthousiast en hard gewerkt. In 

kleine werkgroepen waarin, in korte tijd, veel is bereikt. De 

werkgroepen bestonden uit alliantieleden die met een aantal mensen 

uit het netwerk vanuit een van de drie hoofdopdrachten activiteiten 

hebben opgezet. Het bedenken en het uitvoeren lag binnen dezelfde werkgroep. Een gevolg 

kon echter zijn dat het tempo van ontwikkeling dermate hoog lag dat het voor een deel van 

het netwerk moeilijker aanhaken was.  

 

Halverwege 2018 drong het besef door dat de alliantie het netwerk beter kan ondersteunen wanneer 

de focus niet meer op de uitvoering ligt maar stuurt op processen. Het eigen functioneren moesten 

we herdefiniëren.  De vragen die we ons daarbij stelden om een nieuwe werkwijze neer te zetten 

waren: 

1) hoe we een kwaliteitsslag maakte 
2) daadwerkelijk doorontwikkelen en  
3) het geleerde borgen 

Het ideaalbeeld 

 

Van activiteiten naar 

strategisch handelen  
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In juli 2018 lag er een nieuw samenwerkingsmodel op tafel wat we tijdens de tussenevaluatie met de 

gemeente deelde.  

Naast de eerdere focus op activiteiten kwam ook het besef dat het management van organisaties te 

weinig is meegenomen in de ontwikkelingen. Professionals op de werkvloer vinden elkaar. Voor hun 

managers is dit niet vanzelfsprekend. Medewerkers laten al jaren zien dat ze de regie willen en 

kunnen nemen. En tot nieuwe oplossingen kunnen komen samen met netwerkpartners buiten de 

eigen organisatie. Het is van belang dat medewerkers gefaciliteerd worden door hun management. 

De individuele productie staat soms haaks op het netwerken binnen de wijk. 

Aan de alliantie de opdracht om meer aandacht te schenken aan het management van de 

verschillende organisaties. Hen te faciliteren in het omgaan met het geven van voldoende ruimte aan 

hun professionals. Helpen zoeken naar slimme verbindingen die zowel de organisatiebelangen, als de 

wijkzorgbelangen tegemoet komen. “De orde van de dag”, de vaste patronen van op financiering 

gebaseerde processen, zijn niet zomaar doorbroken. 

Wat vervolgens een opvallende succesfactor in de doorontwikkeling is gebleken, is om bij 

ontwikkelprocessen alle niveaus van bestuurlijk, management, uitvoering tot aan bewoners samen te 

brengen. Hierdoor ontstaat een leeromgeving doordat er allerlei verschillende perspectieven aan het 

licht komen wat tot verrassende uitkomsten leidt. Het is een meerwaarde om vanuit een brede 

scope te werken omdat dit de kwaliteit bevordert.  

Daarbij is het een voorwaarde dat iedereen openstaat om naar elkaar te luisteren en uit het eigen 

denkkader stapt. Dit vraagt om een goede procesbegeleiding. “Loskomen uit je eigen bubbel” is de 

kern. We gaan ervan uit dat een ieder de oplossing nog niet weet. Een gezamenlijk hoger doel 

bepalen en procesafspraken maken zijn tevens belangrijke randvoorwaarden. 

Vanwege dit succes is de aanpak van Wijkzorg Oost geworden om: zo breed mogelijk verschillende 

niveaus, domeinen, functies en achtergronden vanaf de start samen te brengen voor concrete 

opgaven. Door haar heterogene samenstelling en daarmee onderdeel van uiteenlopende (lokale t/m 

landelijke) netwerken heeft de alliantie de ideale positie om te zorgen voor de nodige 

dwarsverbanden. Het effect is dat het netwerk inclusiever en sterker wordt doordat er gezamenlijk 

wordt gewerkt. 

Doordat met meerdere partijen met diverse achtergronden wordt samengewerkt, zijn projecten 

anders gelopen dan gepland en regelmatig aanzienlijk vertraagd. Maar met de verschillende input, 

invalshoeken, expertises en ervaringen van projectleden ontstaat daarentegen meer creativiteit en 

een gezamenlijkheid die zorgt voor enthousiasme, kwaliteit, draagvlak en vooral ook duurzaamheid.  

Een goed voorbeeld en leerzaam proces is de totstandkoming van de stedelijke website wijkzorg-

amsterdam.nl zie hoofdstuk 6.  

 “We vonden het een open gesprek, waarin de Alliantie d.m.v. veel praktijkvoorbeelden 

inzicht heeft gegeven in de eigen ontwikkeling en het proces van ‘volwassenwording’ van 

de Alliantie Wijkzorg Oost. We zijn onder de indruk van de stappen die gezet zijn en 

worden”. Reactie van de gemeente OJZ  n.a.v. de tussenevaluatie op 26-7-2018  
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Animo binnen het hele netwerk is ongekend groot als het gaat om meedenken. Als het komt op 

uitvoering heeft vrijwel niemand de tijd. Naast denkteams zijn om die reden projectgroepen en 

projectbudgetten ingesteld waardoor de opdrachten uitgevoerd kunnen worden met de inzet van 

personeel of externen uit het brede wijkzorgnetwerk. Zodoende behouden we slagvaardigheid. 

 

Vergeleken met anderhalf jaar 

geleden valt het op dat er meer 

partijen via Wijkzorg de samenwerking opzoeken, met name zelforganisaties die eerder naar binnen 

gericht waren. De problematiek van de doelgroepen is zwaarder en complexer geworden, geeft men 

dikwijls als reden. Wijkpartners hebben vertrouwen dat ze bij de alliantie terechtkunnen. Op 

verschillende niveaus worden open gesprekken gevoerd. Zo komen problemen op tafel die niet 

binnen onze opdracht passen, maar wel effect hebben op de doorontwikkeling van het netwerk. Als 

alliantie signaleren we en benaderen we de juiste netwerkpartners voor specifieke problemen zoals 

overlast of misbruik. 

Samenvattend zijn medio 2018 de algemene werkgroepen opgeheven en vervangen door denkteams 

(stuurkracht) en projectteams (uitvoerend). De projectleider Wijkzorg is de schakel om vraagstukken 

vanuit het netwerk op de agenda te zetten binnen de alliantie. Indien een vraagstuk valt binnen de 

opdracht van de alliantie kan een denkteam worden opgezet. Voor een denkteam worden bewoners, 

de werkvloer, het management en ambtenaren betrokken om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te 

komen. Hierbij treedt een alliantiepartner op als procesmanager. Vanuit een denkteam volgt een 

advies, een project of andere actie. De alliantie werkt hierbij procesmatig en bewaakt de lange 

termijndoelen die zijn omschreven in het jaarplan 2018.  

Werkbare elementen/succesfactoren: 

• Stabiele bezetting alliantie / stuurgroep. Slechts 2 wisselingen in 2 jaar. Enthousiaste en 

actieve alliantieleden. 

• Projectleider als schakel en verbinder.  

• Goede kennis van en expertise in de gebieden, wijken en hun maatschappelijke vraagstukken 

• Investeren in de wijkzorggedachte binnen de eigen organisaties. Actieve deelname van 

professionals en managers aan activiteiten/projecten. 

• Investeren in de relatie met informele zorg vanuit de alliantiepartners. 

Omgevingsfactoren: 

• Bestaande sociale structuren in gebieden vs geen structuur in nieuwe woonwijken 

• Stedelijke ontwikkelingen 

• Maatschappelijke thema’s 

• Verkokering en financieringsstromen 
  

Hoe beter je netwerk werkt hoe meer er boven drijft  
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Enkele speerpunten en activiteiten per maand 

Januari    
Thema’s: samenwerking informeel 
en aansluiting HbH 
- Samenwerking informeel netwerk  
- Strategie HbH bijgesteld 
- Inventarisatie behoeften van 
managers formeel en informeel 
-Start tweede reeks training 
procesbegeleiders AKAD 
 

Februari   
Thema’s: participatie, 
uitwisseling / kennis delen 
-Deskundigheidsbevordering: 
plannen rondom participatie   
-Inspiratielunch voor 
kernteams wijktafels  
-Thuis in de wijk sessie Oost 
-HbH bijeenkomst managers  
-Uitwisseling R’dam – A’dam 
 

Maart 
Thema’s: aansluiting informeel, 
activering, HbH 
-Vervolg bijeenkomst toegang 
-Bijeenkomst HbH breed 
-Start strategisch overleg 
platform informeel 
-Aansluiting WPI - activering 
 

April 
Thema’s: samenwerking, 
communicatie 
-Uitwisselingsevent #2 in Meevaart 
- Startgesprek samenwerking BOOT 
en HvA kleine buurtinitiatieven  
-Afstemming en wisselwerking 
tussen AKAD LVB – wijktafels 
-Logo’s opgeleverd en nieuwe 
mailaccounts Wijkzorg 
 

Mei 
Thema’s: structuur en 
samenwerking, ICT 
-Heimiddag alliantiegroep 
-Brainstormsessie conferentie 
met diverse netwerkpartners 
-Voorbereiding mailchimp en 
website 
 

Juni 
Thema’s: netwerkversterking 
-Praktijkgesprek OJZ in Oost 
-Leefbaarheid in de Wijk brede 
bijeenkomst GGZ-corporaties-
Stadsdeel Oost-Wijkzorg 
-Wijktour GGZ en workshop 
door ervaringsdeskundigen 
-Wijksafari huisartsen 
-Projectgroep AdviesWijkzorg 
Oost samengesteld en aanpak 
 

Juli 
Thema’s: stedelijke samenwerking 
-Rondetafelgesprek Oost 
-Tussenevaluatie met de gemeente 
-Start werksessies allianties t.b.v. de 
bouw van de stedelijke website 
-Nieuw intern samenwerkingsmodel 
alliantie Oost 
-zomerborrel met quiz Wijkzorg  
 
 
 

Augustus 
Thema’s: onderzoek en 
doorontwikkeling Wijkzorg 
-Voorbereiden en uitwerken 
onderzoeksprojecten. 
-Start praktische 
voorbereiding evenement 
-Doorontwikkeling Wijkzorg 
Watergraafsmeer i.s.m. 
gebiedsteam. 
 

September 
Thema’s: samenwerking 
stadsdeelniveau 
-Start 4 studentengroepen aan 4 
onderzoeken 
-Lancering Advieswijkzorg 
-Ontwikkelingen wijktafels  
-Samenwerking en overleg 
stadsdeel intensiveren: team 
basisvoorzieningen en 
stadsdeelvoorzitter. 
 

Oktober 
Thema’s: stedelijke samenwerking 
-Heisessie 7 allianties en gemeente 
-Enquête wijktafels 
-Evalueren 2018 en plannen 2019 
-Afronding van de website door de 
webbouwer  
 
 
 

November 
Thema’s: netwerkversterking 
-Verhalen verbinden 6-11 
-Website vullen met content 
-Start nieuwe AKAD training 
-Afronding pilot Middenmeer 

December 
Thema’s: netwerkvorming 
-eerste uitkomsten van de 4 
onderzoeken door HvA. 
-Kerstborrel voor kernteams 
wijktafels 
-Jaarplanbespreking met 
gemeente 
- Lancering website 
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3. Toegang & Advies Wijkzorg 

3.1 Toegang 

Het wijkzorgnetwerk dient laagdrempelig toegankelijk te zijn voor alle inwoners in het stadsdeel. Om 

dat mogelijk te maken moet de toegang tot het netwerk duidelijker en gemakkelijker voor zowel 

bewoners die al hulp en ondersteuning krijgen als voor bewoners met nieuwe (zorg)vragen. Voor de 

eerste pilot (Middenmeer) is gekozen om in te zoomen op de bewoner die nog geen contact heeft 

met Wijkzorg en uit te vinden wat voor hem de ideale toegang tot Wijkzorg kan zijn. Het project is 

afgebakend tot Middenmeer omdat in deze wijk veel ouderen wonen, die in hun volwassen leven 

zelfredzaam waren en daardoor niet bekend bij de wijkvoorzieningen. Middenmeer is daarnaast de 

enige wijk in Oost waar geen algemene sociale accommodatie is.  

 
Beoogd resultaat  
Iedere bewoner van Middenmeer met een vraag die betrekking heeft tot Wijkzorg krijgt toegang tot 
het wijkzorgnetwerk doordat:  

• de toegang zichtbaar is voor bewoners  

• er een goed beeld is van wat de vindplaatsen1 zijn in de wijk  

• de vindplaatsen in de wijk zich bewust zijn van hun rol in de toegang tot Wijkzorg  

• de vindplaatsen de structuur van en de ‘ontsluitingspunten’ in het wijkzorgnetwerk kennen 
en voldoende deskundig zijn om door te verwijzen naar het meest aangewezen 
‘ontsluitingspunt’ / de meest aangewezen wijkzorgpartner.  

 
Projectleiding en werkgroep  
De werkgroep is samengesteld uit personen die functioneel elk vanuit een andere invalshoek met 
hun eigen vooronderstellingen naar de opdracht kijken, de doelgroep en het gebied kennen. De 
huismeester van de woningcorporatie, de ergotherapeut, de ouderenadviesraad, de ambulant 
begeleider maatschappelijke opvang, het sociaal loket, de gebiedsmakelaar, de participatiewerker, 
de gebiedspartner. Later is het meldpunt zorg en overlast aangehaakt. Eerste lijn Amsterdam & 
Almere (ELAA) is heeft de projectleiding op zich genomen. Achterliggende gedachte dat de eerste-
lijnsprofessionals ook belangrijke ‘vindplaatsen’ zijn voor wijkzorg, en ELAA een belangrijke 
stakeholder.  
 
In werksessies heeft de multidisciplinaire werkgroep vastgesteld, geïnventariseerd en benaderd:  
Doelgroep: Bewoners die niet bij/met wijkzorg bekend zijn, maar die wél wijkzorg nodig (kunnen) 
hebben.  
Vindplaatsen : De plaatsen waar de mensen uit de doelgroep gewoonlijk en regelmatig komen.  
Sleutelfiguren: Welke ‘sleutelfiguren’ binnen deze vindplaatsen voor de bewoners en voor ons een 
goed aanspreekpunt/ contactpersoon kunnen zijn. Sleutelfiguren zijn betrokken mensen binnen de 
vindplaatsen die in nauw contact staan met de bewoners.  
 
De conclusie van de ronde langs de vindplaatsen is dat de horeca, winkels en het zwembad de échte 

vindplaatsen zijn. De overige bezochte plekken (kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen) 

gaven aan dat ze óf nauwelijks signalen zien óf er zitten al mensen met hele korte lijnen naar de 

Wijkzorgpartners. 
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De extra stap van Meldpunt Zorg- en Woonoverlast naar Sociaal loket bleek onwenselijk en het 
sociaal loket gaf aan de bereikbaarheid niet te kunnen garanderen. Daarom is ervoor gekozen om 
beide uit de routing te halen. De vindplaatsen gaven zelf aan het belangrijk te vinden om een vast 
aanspreekpunt en gezicht te hebben met een telefoonnummer en emailadres. Daarom worden de 
vindplaatsen gekoppeld aan een aantal vaste personen vanuit het lokale wijkzorgnetwerk die de 
plaatsen met regelmaat blijven bezoeken. Begin 2019 start de implementatiefase. 
 

3.2 Advies Wijkzorg  

Advies Wijkzorg biedt een multidisciplinaire beoordeling van casussen waar de wijkzorgprofessional 

of een informele hulpbieder in vastloopt nadat het wijkzorgnetwerk serieus is geconsulteerd. 

Hiervoor is een stedelijke werkgroep gevormd om dezelfde opdracht gezamenlijk te concretiseren. 

Oost was vertegenwoordigd door HvO-Querido en heeft de wens vanuit Oost doorgegeven om 

Advies Wijkzorg ook voor informele partijen open te stellen. Dit is stedelijk overgenomen. 

Vlak voor de zomer heeft de stedelijke werkgroep de opdracht afgerond en kan het hele 

wijkzorgnetwerk van Amsterdam sindsdien een aanvraag indienen via wijkzorg-amsterdam.nl  Per 

stadsdeel is een adviesteam samengesteld. In Oost is gekozen voor twee coördinatoren zodat ze 

onderling kunnen sparren en elkaar vervangen bij eventuele afwezigheid. Andere leden binnen het 

adviesteam hebben eveneens back-up van collega’s uit de eigen organisatie/expertise. 

Op basis van de stedelijke documenten over Wijkzorg zijn de coördinatoren aan de slag gegaan om 

een passende vorm voor Oost te bewerkstelligen. Er is een procedure gestart om een kandidaat 

vanuit de informele partijen te werven via het Platform Informele Zorg. Er waren meerdere 

kandidaten waaruit een medewerker van de Regenboog is gekozen.  

Het team is als volgt samengesteld: 

1. Coördinator Civic  

2. Coördinator MEE Amstel en Zaan  

3. Een specialist ouderengeneeskunde van ZGAO 

4. Een medewerker van Woon! 

5. Een medewerker van de Regenboog 

6. Een medewerker van HvO-Querido  

 

Tot op heden zijn er geen casussen ontvangen met betrekking tot de Wmo. Problemen waarin 
zorgprofessionals in vastlopen betreffen een ander domein zoals wonen of wachtlijsten bij 
instellingen. Het kan zijn dat AdviesWijkzorg nog niet goed bekend is maar onze aanname is dat 
binnen het wijkzorgnetwerk individuele casussen worden opgelost. Dit blijkt aan de wijktafels waar 
veel wordt ondervangen en besproken. Bovendien zijn via andere kanalen geen persoonsgebonden 
casussen ontvangen behalve die buiten de reikwijdte van de Wmo vallen. Om het zeker te weten 
wordt AdviesWijkzorg in 2019 nog goed onder de aandacht gebracht; onder meer via de website.  
 
In november 2018 komt het volledige team voor een eerste kennismaking bijeen om 

procesafspraken te maken. Daarmee wordt een basis gelegd om bij casuïstiek met elkaar tot 

oplossingen te komen. Het uitgangspunt is te starten op grond van de genoemde criteria verwoord in 

het stedelijk document Advies Wijkzorg. De coördinatoren gaan ervan uit dat het een leerproces is 

met elkaar, in de praktijk. Gezien de brede samenstelling van het team is hierin alle vertrouwen. 
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4. Netwerkvorming en -versterking 

Binnen de opdracht om het wijkzorgnetwerken te versterken en verduurzamen heeft de alliantie 

Oost veel aandacht besteed aan het verbinden van informele en formele/professionele organisaties. 

In Oost is een veelheid aan, met name, informele buurtinitiatieven met een enorme diversiteit. Die 

kleine initiatieven geven kleur aan de wijk, zijn de ogen en de oren en staan naast burgers. Voor 

bewoners is het dus direct een meerwaarde als kleine buurtinitiatieven nauwer samenwerken met 

professionals voor advies, preventie of direct zorg kunnen inschakelen indien nodig. In 2018 lag de 

focus voor een periode op de aansluiting van Hulp bij Huishouden, omdat die groep zorgaanbieders 

niet tot nauwelijks was aangesloten binnen het wijkzorgnetwerk. 

Uitgevoerd rondom netwerkversterking 2018: 

1. Doorontwikkeling van de wijktafels 

2. Bijeenkomsten voor aansluiting van aanbieders Hulp bij Huishouden met Wijkzorg 

3. Start en samenwerking Platform Informele Zorg Oost 

4. Bijeenkomst leefbaarheid in de wijk  

5. Uitwisselingsbijeenkomst “Verder samen kijken verbindt” en “Verhalen Verbinden” 

6. Informele  zomerborrel met Wijkzorg pubquiz 

7. Onderzoeksprojecten i.s.m. BOOT en HvA voor aansluiting kleine buurtinitiatieven 

8. Ontwikkeling  nieuwe werkvormen (zoals denkteams) en strategieën.  

9. Pilot Zorgeloost 

 

In de volgende alinea’s lichten we er een aantal toe. 

4.1 Doorontwikkeling van de wijktafels  

In Oost is wijktafel 2.0 eind 2017 gelanceerd. Het hoofddoel van wijktafel 2.0 is om lokaal samen te 

werken. De alliantie Oost faciliteert en coacht de organisatie van de tafels. Iedere wijktafel in Oost 

heeft een lokaal multidisciplinair kernteam waarvan de leden uit enthousiasme de wijktafel 

organiseren binnen hun reguliere werkverband. Dat geeft dynamiek en energie.  

“Het blijft een goed idee om structureel contact te hebben met collega's uit een breder veld dan het 

eigen directe netwerk. Het is een must, wat mij betreft en de formule wordt steeds volwassener.”     
Een vaste deelnemer van de wijktafel Transvaal 

De negen teams bestaan uit wijkzorgprofessionals samen met actieve bewoners, georganiseerde 

informele partijen of andere wijkpartners van een dominee tot een  woningbouwbeheerder. Met een 

activiteitenbudget kleden de kernteams iedere bijeenkomst aan met extra’s zoals een lunch, borrel, 

 “Mijn buurman liep overdag in zijn pyjama over 

straat. Ik heb hem thuisgebracht en samen hebben 

we iemand van de Wijkzorg gebeld”  
Een bewoner van de Indische Buurt 
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spreker of workshop tot aan veldexcursies in de wijk. Gedurende 2018 hebben de teams de ruimte 

gekregen om de wijktafel vorm te geven. Casuïstiek en gelegenheid tot netwerken als onderdelen 

zijn wel vaste afspraken. Van de negen wijktafels hebben zes tafels duidelijk een eigen lokale kleur 

gekregen en de overige zijn algemener. De opzet in Oost is een voorbeeld voor de andere allianties. 

Onlangs is een enquête afgenomen over de waardering van de wijktafel 2.0. Tweederde  van de 

respondenten is positief over de doorontwikkeling en vindt de dynamiek en sfeer verbeterd. 0% is 

negatief, de rest merkt geen verschil of weet het niet. Ontmoeten en netwerken staan nog altijd met 

stip (50%) op de eerste plek qua waardering. De drie onderdelen “verbinding tussen informeel – 

formeel”, “casuïstiek” en “kennis delen” op een gedeelde tweede plaats. En “actief kunnen 

meedenken” op de derde plek. Als belangrijkste opbrengst wordt genoemd dat het netwerk is 

vergroot en er meer samenwerking is.  

 

Enkele reacties over verschillende wijktafels: 

• “We leren elkaar beter kennen. Het lijkt concreet veel meer op te leveren dan ervoor. Ik kan 

beter vanuit verschillende invalshoeken denken en weet wie ik kan betrekken.” 

•  “Bewoners kan ik nu beter helpen en doorverwijzen.”  

• “Oog voor andere doelgroepen in de wijk dan ik tot dusver zelf bediende.”  

•  “Er is veel ruimte voor het vergaren van informatie omdat er bij het voorstelrondje wordt 

gevraagd of er nog nieuws is. Daarnaast zijn er duidelijke thema's afgesproken en die worden 

ook behandeld, meestal aan de hand van het verhaal van een deskundige.”  

• “Het is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Toch nog steeds vaak eenzijdig. Er is 

een kernteam die leidt de bijeenkomst en vult ook de bijeenkomst. Weinig onderlinge 

samenwerking van de andere deelnemers. Deze komen langs en dat is het dan.”  

• Suggestie: “Samen om het kampvuur of andere leuke dingen doen. Zo leren we elkaar kennen 

als mens. Volgt de rest vanzelf.”  

• Suggestie: “Uren beschikbaar stellen voor voorbereiden, uitvoeren en door ontwikkelen per 

wijktafel.”  

 

De continuïteit van de wijktafels is meer geborgd, maar aandacht blijft nodig voor de organisatie 

ervan. Ondanks hun enthousiasme ervaren kernteams druk doordat ze onvoldoende tot geen tijd 

beschikbaar hebben voor de organisatorische werkzaamheden rond een wijktafel. Sommige teams 

hebben veel wisseling van teamleden. Teamleiders van de welzijnsorganisaties zijn sinds 2018 meer 

betrokken bij de kernteams en bespreken aandachtspunten met de projectleider.  

Een aandachtspunt voor een aantal tafels is om de doelen en de verwachtingen van de wijktafel met 

elkaar in overeenstemming te brengen. De verwachtingen zijn soms niet realistisch. De hoofddoelen 

zijn: 

1. Zorgen voor verbinding tussen formeel en informeel 
2. De behoefte van de burger is leidend in plaats van aanbod of financiën 
3. Kennisdelen en vergroten over de buurt, bepaalde thema’s doelgroepen, problematiek 

 

Het merendeel van de wijktafels heeft in 2018 succesvol deze doelen gerealiseerd. Een voorbeeld 

van de doorontwikkeling is de wijktafel Oosterparkbuurt.  
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Hoe staan we er voor met de wijktafel Oosterparkbuurt 2.0? 

Er is een lokale wijktafelgroep ontstaan van circa 15 buurtbewoners en professionals die om de 6 

weken een dialoog voert, ervaringen deelt en op zoek gaat naar samenwerking en groei. Door 

buurtbewoners ingebrachte thema’s en initiatieven vormen hierbij het uitgangspunt. Met  elkaars 

inzicht, creativiteit, kennis en netwerk werken we samen aan een oplossing voor een vraag of 

probleem.  In samenspraak met ‘Wijkzorg Amsterdam Oost’ bekijken we wat er nodig is aan 

expertise, geld of inzet om onze plannen te realiseren.  

Drie maal per jaar organiseren we een grootschalige activiteit/ netwerkevenement met en voor 

mensen die zorg dragen voor anderen in de Oosterparkbuurt. Betaald en onbetaald. Met focus op 

informatie delen en netwerken. En elkaar beter leren kennen ‘als mens’.  

Raphaël Beaumont, participatiemedewerker bij Dynamo 

 

Doelen 1 en 3 versterken elkaar. Ten aanzien van doel 2 zien we dat de wijkzorgprofessionals meer 

gekanteld zijn gaan denken en handelen en er meer ruimte komt voor informele inzet in casuïstiek. 

Ook zijn financiële kaders minder leidend geworden in het zoeken naar oplossingen voor een 

hulpvrager.  

De tendens is dat wijkzorgprofessionals zichzelf eerst de vraag stellen of een ander dit kan oplossen. 

Daarbij zijn informele partijen ook vaste deelnemers van de wijktafels. Het gevolg is dat ze elkaar 

eerder bevragen. Het effect is dat ze elkaar blijven opzoeken om snel te kunnen schakelen bij 

veranderingen of nood. Ook zien we dat het preventief werkt door kennis uit te wisselen met name 

tussen formeel en informeel. Om een hulpvrager daadwerkelijk centraal te stellen en goed aan te 

sluiten bij diens behoefte, is er nog wel een weg te gaan.  

Succesfactoren en leerpunten  

1) De inzet van een kernteam t.o.v. één voorzitter is succesvol. Het resultaat is dat er meer 

samenwerking vanuit de wijktafels is ontstaat en gezamenlijk eigenaarschap. 

2) Het besluit om met wijktafel 2.0 te sturen op vaste deelname i.p.v. eenmalig kennismaken, is 

succesvol gebleken. Er zijn overwegend vaste deelnemers aan iedere wijktafel.  

3) De balans tussen halen en brengen is over het algemeen scheef. Weliswaar is er meer inbreng 

van vaste deelnemers maar teveel initiatief ligt nog bij het kernteam wat betreft de invulling. 

Gebrek aan tijd wordt hier vaak aangedragen. Netwerkvorming via de wijktafel is de 

voornaamste reden voor deelname.  

4) Het succes van een wijktafel hangt af van tijd en aandacht wat afhangt van de grootte van het 

kernteam vs de grootte van de wijktafel. Een grote tafel van 20-25 deelnemers heeft minimaal 4-

5 kernteamleden nodig. Wanneer twee teamleden plots wegvallen gaat het ten koste van de 

 “Voor mij is het belang van dit soort bijeenkomsten dat ik in een noodsituatie weet bij wie 

ik terecht kan. Op zo’n moment moet je vaak toch buiten de gebaande paden gaan om 

iets voor elkaar te krijgen, En daarnaast het bespreken van de casuïstiek, daar ben ik erg 

blij mee”. Francine Belders, ambulant begeleidster ZGAO  
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inhoud en kwaliteit. Bij wijktafels met een klein team vs grote tafel fluctueert de betrokkenheid 

per bijeenkomst, afhankelijk van het thema / inzet van een andere partij.  

5) Bij een klein team bestaande uit 2-3 leden vs een kleine wijktafel van 10 tot 15 deelnemers is de 

opbrengst het grootst gebleken in de gezamenlijke ondersteuning van buurtbewoners. 

6) Een continue aanwas van nieuwe kernteamleden is nodig door ziekte, langdurig verlof, wisselen 

van baan, etc. De kernteamleden zijn hoofdzakelijk afkomstig van alliantiepartijen die uitval 

sneller opvangen maar daar zijn ook grenzen aan.  

7) Er zijn meer procesbegeleiders beschikbaar maar casuïstiekbespreking gebeurt, tegen de 

afspraak in, niet structureel aan alle wijktafels.  

Belemmeringen punt 7: 

• Privacy: ondanks dat casussen geanonimiseerd worden, weet men dikwijls om wie het gaat. Aan 

de wijktafel kennen met name de informele partijen alle buurtbewoners goed. 

• Professionals willen meer de diepte ingaan wat niet mogelijk is met een te grote groep.  

Er is behoefte vanuit professionals om onderling casuïstiek te bespreken maar ook de behoefte om 

te sparren tussen formeel en informeel. Dit belang erkennen alle partijen alleen wringt het soms op 

de wijktafels qua tijd of verschillende verwachtingen. Casuïstiekbespreking volgens de AKAD-

methodiek is op de wijktafels ingezet om te oefenen in de gekantelde werkwijze het geen niet altijd 

helder is bij iedereen.  

In 2019 zal een groepje betrokkenen, inclusief een alliantielid, dit knelpunt verder onderzoeken en 

een oplossingskader voor casuïstiek uitwerken waarbij het als instrument benut wordt om de 

samenwerking tussen formeel – informeel te bevorderen als ook hoe de andere behoefte ingevuld 

kan worden.  

Dit is een voorbeeld hoe een knelpunt bij wijktafels wordt opgepakt door de alliantie. Ieder kernteam 

is gekoppeld aan een teamleider van een alliantieorganisatie, een alliantielid of aan de projectleider 

Wijkzorg. Hierin is een verdeling gemaakt per gebied. De teams krijgen extra aandacht en 

ondersteuning bij doorontwikkeling in geval van stagnatie. Indien nodig wordt externe expertise 

ingehuurd. Het is een continue proces om de energie van de wijktafel erin te houden.  

Belangrijkste conclusies 4.1 

• Er is een grote bereidheid om het netwerk te vormen en te versterken via de wijktafels. 

• Door kernteams is er meer draagvlak en eigenaarschap ontstaan.  

• Factor tijd speelt een rol bij de balans tussen halen en brengen. 

• De kwaliteit hangt af van de grootte van het kernteam vs de grootte van de wijktafel. 

• De wijktafels zijn lokale netwerken waarbij actieve bewoners en informele organisaties een vaste 

plek en rol hebben gekregen.  

De  grootste behoeften zijn: kennisvergroting (lokaal en op thema’s) en netwerkversterking. 

4.2 Platform informele zorg 

In 2018 is onderzocht welke informele partij de brede vertegenwoordiger kan zijn van alle informele 

organisaties en initiatieven. Een afvaardiging van de alliantie en een afvaardiging van professioneel 

georganiseerde informele partijen hebben dit met elkaar verkend.  
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Vervolgens is Het Platform Informele Zorg opgericht waarin een aantal informele organisaties zich 

heeft verenigd om daarmee een steviger positie in de Wijkzorg te kunnen innemen. De partijen zelf 

hebben het initiatief genomen en de alliantie Oost is aangehaakt. Het platform wordt financieel 

ondersteund door het stadsdeel tot 1 maart 2019. In februari wordt duidelijk hoe het platform wordt 

voortgezet. Binnen Wijkzorg is het Platform Informele Zorg vertegenwoordigd in het team Advies 

Wijkzorg, denktanks, wijktafels, bijeenkomsten, onderzoek en projecten. De komende maanden 

wordt bekeken hoe we nauwer kunnen samenwerken en waarin we gezamenlijk kunnen optrekken. 

Conclusie 4.2  

Het succes is geweest dat de informele partijen zelf het initiatief hebben genomen voor een platform 

en dat de alliantie Wijkzorg samen met het stadsdeel nauw betrokken waren en zijn. De alliantie was 

vooral betrokken als adviseur waarbij we het belangrijk vonden de ruimte aan de initiatiefnemers te 

geven. Het effect was dat de partijen zich serieus genomen voelden en ons ook zagen als 

sparringpartner als zij een vraag hadden. Tijdens dit proces is de samenwerking tussen het stadsdeel 

en de alliantie ook meer uitgekristalliseerd.  

Dit is een succesvoorbeeld hoe een bottom-up initiatief door samenwerking en ontwikkeling binnen 

Wijkzorg versterkt kan worden. Door procesbegeleiding via de alliantie Wijkzorg zijn de 

maatschappelijk dienstverleners ook een vaste partner geworden binnen het Platform Informele 

Zorg. 

4.3 Focus op kleine initiatieven informele hulp 

Kleine initiatieven worden indien nodig en gewenst ondersteund door de participatiemedewerkers 

van Civic en Dynamo.  De actieve bewoners in deze initiatieven participeren en leveren een 

maatschappelijke bijdrage. Alliantie Oost onderzoekt wat deze initiatieven nodig hebben om zich te 

verbinden met de wijkzorgnetwerken. Eind september zijn de vier kleine onderzoeksprojecten 

gestart met 14 vierdejaars studenten van de HvA – Minor Diversiteit in de stad-  in samenwerking 

met BOOT.  

De centrale onderzoekvraag is: Wat hebben de kleine informele initiatieven nodig, wat is hun 

behoefte, hoe kunnen zij meer positie en stem krijgen binnen Wijkzorg Oost en/of welke 

randvoorwaarden zijn nodig voor de samenwerking met andere (formele en informele) partijen?  

De resultaten van de onderzoeken worden in januari 2019 door de studenten in de wijken 

gepresenteerd via een creatief eindproduct. Dit als voorbeeld hoe je anders kunt kijken en werken 

(out-of-the-box). BOOT heeft daarvoor een workshop Design Thinking gegeven aan de studenten.  

De onderzoeksprojecten:  

I Wat: een community binnen de wijk onderzoeken in relatie tot zorgvragen. Doel: het uitwerken 
van een samenwerkingsmodel waarbij een community versterkt wordt. Thema: migranten  
Gebied: Oud-Oost. Begeleiding: Dynamo.  
 
Het onderzoek richt zich op een aantal informele initiatieven voor migranten in Oud-Oost die meer 
samenwerking zoeken in de wijk vanwege toenemende zorgvragen in hun community. Er lijkt 
behoefte aan korte en directe lijnen met zorgprofessionals om individuele casuïstiek op te lossen. 
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Behoeften, wensen en problematiek worden in kaart gebracht en een model voor samenwerking 
voorgesteld. Welke partners, welk kader en welke randvoorwaarden / afspraken zijn daarbij nodig.  
 
II Wat: het onderzoeken van een nieuwe netwerkstrategie, zgn witte vlekken in het netwerk.  
Doel: een aanpak formuleren hoe je verborgen spots ontdekt en verbindt in de wijk. 
Thema: armoede. Gebied: Indische Buurt Begeleiding: Civic.  
 
De Indische Buurt staat van oudsher bekend om allerlei succesvolle buurtinitiatieven. Dit 
concentreert zich echter rondom een aantal wijken met in het midden de Meevaart, een broedplaats 
en ontmoetingsplek.  De oostzijde van de Indische Buurt is minder in beeld terwijl er veel mensen in 
de bijstand wonen. Het onderzoek beoogt deze witte vlek voor wijkzorg in te kleuren. Het begint met 
veldonderzoek: welke informele initiatieven zijn er in de buurt? Welke verbindingen zijn er en welke 
ontbreken? Waar is behoefte aan vanuit de bewoners en hoe is daarin te voorzien? Er wordt gebruik 
gemaakt van een eerder onderzoek van het stadsdeel. Bewoners worden direct ondervraagd en 
indirect via participatiemedewerkers, maatschappelijk werk, klantmanagers WPI en andere 
wijkpartners die “achter de voordeur” - bij mensen thuis komen.  
 
II Wat: wat hebben kleine buurtinitiatieven nodig om hun zelforganiserend vermogen te 
vergroten? 
Doel: bepalen strategie en effect van kleine initiatieven op de wijkzorgnetwerken.  
Thema: actieve bewoners Gebied: IJburg Begeleiding: Dynamo en HvO-Querido 
 
Dit onderzoek richt zich op initiatieven die door bewoners zelf - vanuit de intrinsieke motivatie iets 
voor de buurt te willen betekenen - zijn opgepakt. De maatschappelijk dienstverlener van Dynamo 
ondersteunt onder meerdere initiatieven van bewoners. Het zijn bewoners die niet mondig zijn, niet 
erkend worden en ook niet gezien worden. Hoe kunnen zij zichtbaar en versterkt worden? Wat is de 
behoefte van deze kleine buurtinitiatieven op het gebied van samenwerking en hoe kunnen/willen ze 
meepraten binnen Wijkzorg? Hoe zijn zij aanvullend binnen het Wijkzorgnetwerk? Is te onderzoeken 
wat hun belang en effect is op de wijkzorgnetwerken en is dit meetbaar te maken?  
NB. de studenten hebben dit onderzoek vroegtijdig beëindigd. In 2019 wordt bekeken of het opnieuw 
kan worden opgepakt. 
 
IV Wat: onderzoek voor het nieuwe Platform Informele Zorg  
Doel: de drempel verlagen voor zorgprofessionals en bewoners naar vrijwillige hulp  
Thema: toegang Gebied: heel Oost Begeleiding: BOOT  
 
Het platform Informele Zorg Oost is een samenwerking tussen organisaties in Oost die vrijwilligers 

bemiddelen naar buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurende ondersteuning nodig 

hebben. Het platform Informele Zorg is in de startfase en heeft als doel organisaties (veelal 

professioneel georganiseerd) rondom informele zorg te versterken binnen Wijkzorg. De twee 

maatschappelijk dienstverleners Civic en Dynamo zijn aangehaakt. Om de toegang voor 

zorgprofessionals en bewoners te vergemakkelijken wordt onderzocht of er een gezamenlijke front- 

en backoffice haalbaar is. Aan de hand van de opgehaalde data wordt inzichtelijk gemaakt wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn bij de organisaties.  
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4.4 Pilot Zorgeloost – bewoners en professionals 

Op verzoek van het Stadsdeel was Wijkzorg Oost betrokken bij het project “Zorgeloost: anders leren 

over effectieve zorg in de buurt” dat door Kennisland in het voorjaar is uitgevoerd. Hiervoor zijn een 

aantal sessies georganiseerd met bewoners, vrijwilligers, informele en formele zorg, welzijn, 

gemeente en andere betrokkenen in Amsteldorp, Jeruzalem en Indische Buurt. 

De sessies zijn gebruikt om: 

• Te ontdekken hoe goed zorgen voor elkaar eruit kan zien volgens bewoners en professionals. 

• Te werken aan nieuwe manieren van samenwerking tussen formele en informele 
(zorg)partijen 

• Te leren hoe ‘ het systeem’  daar dienend aan kan zijn door de verbinding te maken tussen 
beleidsniveau (systeem), organisaties (professionals) en praktijk (bewoners/leefwereld) 

 
Zorgeloost was neergezet als tussenruimte, een leeromgeving waar actieve bewoners, professionals 
en beleidsmakers samen van elkaar leren. Er zijn signalen naar boven gehaald als ook praktische 
uitkomsten zoals het organiseren van een ‘ vragenfeest’ . De vraag was vervolgens hoe verder. Op 
advies van Wijkzorg Oost is een denkteam Amsteldorp gestart die vervolgens het project ‘ Maatwerk 
in zorg voor elkaar in Amsteldorp’  heeft ontwikkeld. Zie pagina 23. 
 

Dit project is tevens een voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen het stadsdeel en de 

alliantie Wijkzorg en de nieuwe methodiek. Het proces vond zijn oorsprong in de doorontwikkeling 

van de wijktafel waaruit de samenwerking is ontstaan. Het toepassen van een methodiek die 

bottom-up is heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd om door te pakken en gezamenlijk een nieuw 

project te starten. Het uitgangspunt daarbij is om de gekantelde denkwijze verder te implementeren 

en samenwerking tussen informeel en formeel al lerende te versterken. 

4.5. Leefbaarheid in de wijk 

Op 11 juni 2018 heeft Wijkzorg Oost samen met HVO-Querido, Eigen Haard en het Stadsdeel een 

bijeenkomst georganiseerd over de leefbaarheid in de Indische buurt. De vraag daarbij was:  hoe 

kunnen het zorg- en woondomein beter samenwerken om de leefbaarheid te versterken? De 

belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst is dat het woondomein, stadsdeel Oost, 

cliëntenorganisaties, kwetsbare burgers nog beter kunnen samenwerken met zorg. Dat is te 

realiseren door de toeleiding naar zorg te verbeteren, preventief signalen rondom kwetsbare 

doelgroepen uit te wisselen en gebruik te maken van de kennis van ervaringsdeskundigen. Het 

belangrijkste advies van de bijeenkomst is het inrichten van een denktank die zich in eerste instantie 

zal richten op het ontwikkelen van preventieve zorg voor kwetsbare doelgroepen. In 2019 zal de 

denkteam met een concreet plan komen om deze doelen verder uit te werken.  

Deze bijeenkomst heeft laten zien dat Wijkzorg domein overstijgend is en dat het duidelijk maakt dat 

de bewoner er belang bij heeft dat er een netwerk is die de integrale aanpak stimuleert en versterkt. 

Partijen die al langer binnen Wijkzorg werken bleken al een bredere blik te hebben waarbij de burger 

centraal staat. Meerwaarde is dat deze kennis en ervaring overgedragen kan worden tijdens 

dergelijke bijeenkomsten. De noodzaak om dit gedachtegoed “Denken vanuit de burger” te blijven 
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benadrukken en verspreiden was ook de inspiratie voor de brede uitwisselingsconferentie in 

november.   

4.6 Aansluiting aanbieders Hulp bij Huishouden (HbH) 

Begin 2018 heeft de werkgroep HbH twee bijeenkomsten georganiseerd voor alle aanbieders HbH in 

stadsdeel Oost. Zowel de lokaal als de stedelijk opererende aanbieders. De eerste bijeenkomst was 

uitsluitend voor de aanbieders. 

Tijdens de bijeenkomsten is heel veel informatie opgehaald over de knelpunten waar de HbH-

aanbieders tegenaan lopen. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat de groeiende wachtlijsten 

vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt de hoogste prioriteit heeft.  

Helaas is het de werkgroep niet gelukt om in samenwerking met de andere aanbieders zelf tot een 

eenduidig beleid te komen. Wel zijn er krachtige signalen afgegeven richting de gemeente 

betreffende de urgentie van het probleem en het feit dat de markt alleen het niet op kan lossen. Een 

vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich er hard voor gemaakt om dit op de agenda van de 

centrale stad te krijgen. 

Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat er, na een gezamenlijke brainstormsessie tussen 

gemeente en aanbieders drie hoofdthema’s zijn geformuleerd om de knelpunten aan te pakken. 

Per hoofdthema wordt er een stuurgroep ingericht met inbreng van zowel de gemeente als  

aanbieders. De drie hoofdthema’s zijn: 

A. Stedelijk wachtlijstbeheer; wie heeft waar ruimte en waar kan ik terecht als ik zelf geen 

ruimte heb? Oftewel hoe kunnen we gezamenlijk de wachtlijsten inkorten? 

B. Instroom van medewerkers door inzet van nieuwe doelgroepen; waarom vindt een 

werkzoekende  bijvoorbeeld wel de weg naar het uitzendbureau en niet naar een 

thuiszorgaanbieder? 

C. Uitstroom van medewerkers voorkomen; betere arbeidsvoorwaarden/ minder werkdruk 
 

Voor 2019 volgt de Alliantie Oost de lijn van de stuurgroepen HbH. Tevens zal  ZonZorg, een van de 

alliantiepartners Oost, als trekker van één van de stedelijke stuurgroepen fungeren.  

Bij de tweede bijeenkomst waren andere professionals uit zorg en welzijn als ook het Platform 

Informele Zorg aanwezig. Plenair en in kleinere groepen zijn verschillende onderwerpen en 

problemen besproken. De belangrijkste opbrengsten waren afstemming van het 

verwachtingsmanagement  tussen partijen, zoals bijvoorbeeld dat vrijwilligers het werk niet 

overnemen, en dat de HbH-aanbieders de wijktafels en andere netwerkactiviteiten sindsdien weten 

te vinden. 

De algemene conclusie rondom netwerkvorming is: Bottom up werken creëert draagvlak en 

eigenaarschap in het wijkzorgnetwerk. Mensen worden zelf onderdeel van Wijkzorg. De alliantie 

Wijkzorg Oost heeft zich verder ontwikkeld als aanjager, adviseur en fungeert als een baken.  

Doordat de alliantie Wijkzorg ervoor zorgt dat uiteenlopende partijen (informeel, formeel, 

bestuurlijk, management) en domeinen aanhaken ontstaat een olievlekwerking waardoor het 

netwerk breder, zichtbaarder en levendiger wordt.  
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5.Deskundigheidsbevordering  

Binnen de opdracht Deskundigheidsbevordering focust Wijkzorg Oost zich op de kennisvergroting op 

lokaal niveau. Om het anders kijken te bevorderen, is een creatieve en laagdrempelige leeromgeving 

gecreëerd onder meer met uitwisselingsbijeenkomsten. Daarnaast is begin van het jaar een 

stedelijke uitwisseling geweest met een Rotterdams wijkteam. 

De voornaamste activiteiten van 2018: 

Trainingen AKAD  

Casuïstiek en themabijeenkomsten aan wijktafels 

Wijktour GGZ i.s.m. De Omslag met aansluitend een workshop door Team ED 

Uitwisselingsbijeenkomst “Verder samen kijken verbindt” 
Er waren gesprekken over: aansluiting van migranten vrouwen, aansluiting van 
statushouders, aansluiting van het UWV, doorontwikkeling van de wijktafel IJburg, over 
taboes, over participatie, over opleidingsmogelijkheden voor bepaalde groepen. Een aantal 
verbindingsspellen met wol e.a. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. 

Workshops tijdens “Verhalen Verbinden” 

• Workshop interculturele communicatie 

• Workshop beeldende communicatie 

• Spel voor dialoog: niet vanuit een rol/functie maar als mens eigen verhaal vertellen 

• Keukentafelgesprekken met Cliëntenbelang en Assadaaka community 

• Workshop communicatie tussen vrijwilligers en zorgprofessionals 

• Workshop “manager kantel je mee” 
Verhalen van bewoners vanuit armoede, ziekte e.a. die weer participeren. 

Uitwisseling voor professionals tussen Rotterdammers en Amsterdammers 

 

In het eerste halfjaar van 2018 is nauw samengewerkt met onder meer Post Oost Plus en de Omslag. 

Een intentie was om het trainingsaanbod lokaal inzichtelijk te maken en naast de uitkomsten van de 

stedelijke werkgroep Deskundigheidsbevordering te leggen, die stedelijk het aanbod in kaart zou 

brengen. Lokaal noch stedelijk vonden de plannen doorgang doordat er geen input/medewerking 

vanuit de organisaties kwam. De werkgroep met MEE als trekker en de projectleider heeft vervolgens 

energie in activiteiten gestopt waarbij het netwerk van elkaar leert, wat op veel enthousiasme van 

deelnemers kon rekenen. 

Samen met Post Oost Plus en Si-pi is vorig jaar het concept van het eerste uitwisselingsevenement 

opgezet, waarbij het netwerk zelf de thema’s en casussen aandraagt. Na de aftrap ‘ Samen kijken 

door een andere bril’  eind 2017 met 70 deelnemers, heeft het in april 2018 een vervolg gekregen 

met ‘ Samen verder kijken verbindt’ . Met bijna 70 nieuwe op een totaal van 80 deelnemers werden 

verdiepende gesprekken gevoerd en werd van elkaar geleerd. Het kennisdelen en de kwaliteit van 

vraagverhelderingsgesprekken is gestimuleerd via keukentafelgesprekken, verbindingsspellen, 

dialoog en casuïstiek waarbij men elkaar kon bevragen en adviseren. De casusinbrengers kregen 

concrete oplossingen mee en nieuwe inzichten.  

“Het was inspirerend om met mensen vanuit andere vakgebieden in gesprek te gaan die geen blinde 

vlek hebben over mijn case. Ik heb nu nieuwe inzichten en ideeën” Mariska. 
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De derde editie volgt op 6 november a.s. met ‘ Verhalen Verbinden’ . Het concept is dat de ruim 100 

deelnemers die dag letterlijk leren kijken vanuit de hulpvrager waarbij ook workshops worden 

aangeboden. Uit een brainstormsessie met een brede groep kwam naar boven dat behalve de 

leefwereld ook onderlinge communicatie aandacht vraagt. Via verhalen worden deelnemers 

meegenomen en hulpvragers als mens in hun kracht belicht met muziek, kunst en meer. 

De deelnemers aan de uitwisselingsevenementen zijn: zorgprofessionals, professionals welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening, wijkagenten, woningcorporaties, gemeente, vrijwilligers, 

bewoners en allerlei georganiseerde partijen rondom informele inzet. het is mooi dat er een diverse 

deelname is van medewerkers van kleine en grote zorginstellingen, algemeen of specialistisch die 

vertegenwoordigd zijn in Oost. Daarbij is de uitwisseling en leren van elkaar dus breed.  

 
Anders Kijken Anders Doen (AKAD) 
 
Het afgelopen jaar hebben 12 professionals in Oost deelgenomen aan de training AKAD-
procesbegeleiders. Daarvan zijn inmiddels vier personen uit het netwerk vertrokken door beëindiging 
van hun dienstverband. Op 5 november worden drie nieuwe mensen getraind. Onderstaande alinea’s 
zijn overgenomen uit de evaluatie AKAD-training procesbegeleiders d.d. 10 juli 2018.   
 
Tot de zomer 2018 hebben stadsbreed in anderhalf jaar tijd 150 wijkzorgprofessionals deelgenomen 
aan de training. Deelname aan de training werd eerst gefinancierd door gemeente Amsterdam. Sinds 
het najaar 2017 wordt de training procesbegeleider Anders Kijken Anders Doen aangeboden en 
gefinancierd door allianties Wijkzorg en door zorgorganisaties.  
 
 
“Ik heb geleerd om de cliënt écht voorop te stellen met zijn vraag/wens. Het gaat bij AKAD echt om de 
cliënt en niet om de professional, de doelen worden vanuit cliënt geformuleerd. In de werkwijze ligt 
de focus op de mens i.p.v. de cliënt. Het gaat om eigen kracht vanuit cliënt, om krachten en talenten 
van cliënt en zijn netwerk beter te benutten en als uitgangspunt nemen. Je leert vanuit cliënt denken, 
altijd bij de cliënt beginnen”.  
 
 
De AKAD-casusbespreking kan een belangrijke bijdrage leveren aan gekanteld werken. De 
casusbespreking AKAD is deel van een veel groter geheel. Het kan enige tijd duren voordat de AKAD 
gedachtegang echt doordringt. Alle Informatie over de werkwijze AKAD staat op de website 
www.anderskijken-andersdoen.nl Wij denken dat de AKAD werkwijze praktische handvatten biedt 
voor het gekanteld werken in de praktijk. We zien de procesbegeleiders als de verspreiders. Op deze 

Uit de impressie “Je kunt meer tour” d.d. 19 juni 2018: “Het bezoek aan Team Ed aan de derde 

Oosterparkstraat was indrukwekkend, heel persoonlijk, zonder opsmuk. Ik word er altijd een 

beetje stil van. De ervaringen van de mensen van Team Ed brengen je als professional vaak weer 

terug bij een soort basis. Het gaat over mensen. Mara verwoordt het later in de workshop zo: “Je 

bent moeder, vader, kind, klant, werker. Je bent volwassene, de buurman, de lang verwachte. En 

je bent vriendin, oplossing, probleem, de verantwoordelijke. Je bent rollen. Je bent mens (…)”,  
Zjaak Maas, MEE Amstel en Zaan  

http://www.anderskijken-andersdoen.nl/
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manier kun je via olievlekwerking het gedachtengoed bij veel wijkzorgprofessionals onder de 
aandacht brengen. Er is niet 1 oplossing voor gekanteld werken: het gaat om leren met en van elkaar. 
 

6. Communicatie  

In 2018 heeft de alliantie Oost veel aandacht besteed aan communicatie als middel om de volgende 
doelen te bereiken: 
 

1. Het wijkzorgnetwerk te informeren en beter met elkaar te communiceren. 
2. De gekantelde werkwijze zichtbaar te maken door succesverhalen te delen.  

 
Deze doelen zijn gerealiseerd via alle netwerkactiviteiten/bijeenkomsten en de workshops in 
november,  in het vorige hoofdstuk benoemd.  
 
De projectleiders van de allianties hadden eind 2017 ingezet op de realisatie van een stedelijke 
website wijkzorg-amsterdam.nl. Met als doel stedelijke en lokale informatie eenduidig toegankelijk 
te maken voor de Amsterdamse wijkzorgprofessionals en netwerken. Dit eerste gezamenlijke project 
van alle allianties Wijkzorg zou in januari 2018 gestart worden met het streven om in het voorjaar 
2018 online te gaan. De planning was nogal optimistisch ingestoken en naïef achteraf. Aanvankelijk 
zouden twee projectleiders Wijkzorg de klus klaren met een paar uur ondersteuning van een 
communicatiemedewerker. Dit groepje bleek zowel te smal qua grootte als expertise waardoor er 
weinig van de grond is gekomen.  
 
Afgelopen zomer heeft de projectleider Oost het voortouw genomen en de website tot prioriteit 
gemaakt. Daarbij is een grotere groep betrokken volgens de nieuwe methodiek. Alle allianties en de 
gemeente werden gevraagd voor input en uitgenodigd om aan te sluiten bij het ontwikkelteam. In de 
nieuwe projectgroep waren alliantieleden vertegenwoordigd, medewerkers vanuit de werkpraktijk, 
managers en meerdere projectleiders Wijkzorg; totaal 12 mensen vanuit alle allianties. Samen met 
vakspecialisten op het gebied van ICT en Communicatie is wijkzorg-amsterdam.nl tot stand gebracht.  
 
Er waren zes intensieve werksessies nodig voor afstemming; eerst van het groepsproces en 
vervolgens het functioneel ontwerp. Ieder sprak vanuit een andere invalshoek wat eerst 
belemmerend werd ervaren maar vervolgens een kracht. We moesten het eens worden voor wie wat 
nodig was, verschillende belangen inzichtelijk maken, het gezamenlijke doel, de boodschap en 
uitstraling bepalen. Daarna volgde het praktische gedeelte: de structuur en kaders van de website 
met technische toepassingen. Terwijl de webbouwer aan de slag ging, ging een kleinere groep verder 
nadenken over de praktische uitvoering, over verschillende gebruikers, bij wie het formele 
eigenaarschap belegd kan worden als ook het onderhoud. De website werd in november opgeleverd 
door de webbouwer. Nog geen drie weken later was de site gevuld met content en is de website 
online gegaan. Begin 2019 wordt verder gewerkt om de site goed te vullen, te testen en te 
optimaliseren. 
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Gerealiseerd voor de stedelijke digitale 
communicatie 

Gerealiseerd voor de digitale lokale 
communicatie 

Huisstijl en logo’s zijn ontwikkeld Volgens richtlijnen AVG Excelbestand vervangen 
voor digitaal adressenbestand bestand via 
mailchimp 

E-mailadressen per alliantie en projectleiders  Nieuwsbrieven via mailchimp na aanmelding 

7 mailchimpaccounts met formats en een 
handleiding opgeleverd 

Uitnodigingen voor wijktafels via mailchimp na 
aanmelding 

Coördinatie van de stedelijke website  

Stedelijke werkgroep website aan de slag 
gegaan: richtlijnen en kaders bepaald 

 

Oplevering website: begin november  

Werving stedelijk projectteam voor onderhoud 
van de site 

 

Briefing en richtlijnen verstuurd naar alle 
allianties 

 

 
 
Doordat het vervuilde Excelbestand met 600 adressen in Oost niet meer gebruikt kon worden 
wegens nieuwe privacyregels, stond de teller van het digitale adressenbestand in juli op nul. 
Momenteel zijn er circa 230 abonnees. De bedoeling is dat iedere wijktafel overgaat op de 
gezamenlijke mailchimp. Er wordt enthousiast gereageerd op de uitstraling van de nieuwe 
uitnodigingen.  
 

7.Functioneren van de alliantie  

Dit jaar ontgroeide de alliantie de uitvoering en  realiseerde zich dat meer structuur en strategisch 

handelen nodig is om door te ontwikkelen en een kwaliteitsslag in wijkzorg te maken. De leden van 

de alliantie moesten hun rol pakken. Het waren twee roerige maanden om het wiel opnieuw uit te 

vinden en het eens te worden met elkaar. Na een aantal werksessies is in juli een nieuw 

samenwerkingsmodel ontstaan. Onder meer staat omschreven hoe we processen stroomlijnen, 

verbeteren en borgen.  

 

Op basis van dit voortgangsgesprek komen we tot de conclusie dat jullie een indrukwekkend proces 

doormaken en –lopen in Oost! De wijze waarop jullie SAMEN samenwerken, communiceren, 

betrokken zijn en leren heeft indruk op ons gemaakt. Mooi hoe na de praktische voortvarende start er 

een ‘soort chaos’ ontstond, die al snel leidde tot onderlinge verbinding, verdieping en focus. Dit 

verdient alle reden om trots op jullie zelf te zijn.  

Conclusie tussenevaluatie d.d. 26-7-2018 door Puck Sickinger, accounthouder voor Oost 

 

De alliantie heeft een vliegwiel- en voorbeeldfunctie. Het aanjagen en faciliteren voert de boventoon. 
Het netwerk wordt breed betrokken en een ieder doet waar hij/zij optimaal functioneert en 
enthousiast van raakt. De alliantie houdt zich primair bezig met lange termijn doelen en bewaakt de 
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realisatie daarvan. De alliantie volgt daarbij het werkveld (de praktijk) en delegeert de uitvoering van 
projecten (korte termijn).  
 
Het bottom-up en lerend werken blijven belangrijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van 
Wijkzorg. Nieuwe ontwikkelingen / onderwerpen in het veld die meerdere partijen in het 
wijkzorgnetwerk raken, worden besproken tijdens het maandelijks overleg. De alliantie bepaalt of 
een thema binnen de focus past van de opdracht past. De alliantie pakt de hoofdopdrachten 
integraal aan.  
De projectleider heeft een spilfunctie in de verbinding en uitwisseling van de alliantie met het 
werkveld, in de stedelijke samenwerking en in het haarvaten in de wijk.   
Per onderwerp/thema zijn/worden denktanks opgezet waarin een of meerdere alliantieleden zitting 
neemt/nemen naast wisselende en verschillende wijk(zorg)partners. Vanuit de denktanks kunnen 
projecten ontstaan maar ook een voorstel, advies of andere actie richting gemeente c.q. relevante 
partijen. Projectideeën die ontstaan vanuit het veld (bottom-up) krijgen extra denkkracht ter 
ondersteuning en om te borgen/beleggen.  
De projectleider stuurt per project een projectteam aan en deelt voortgang met de alliantie. Een 
projectteam bestaat met name uit uitvoerende medewerkers vanuit het wijkzorgnetwerk. 
 

Alliantie Wijkzorg Oost 

• De alliantie bestaat uit een groep mensen die ieder een andere organisatie vertegenwoordigt 
en committeert zich als ambassadeur en strategisch partner voor het gehele concept 
Wijkzorg Oost. 

• Elke organisatie vertegenwoordigd de doelgroepen/ werkwijze en expertise vanuit diens 
organisatie met als: doel samenwerken in de wijk.  

• De alliantie biedt structuur en werkt aan de lange termijn strategie in het kader van Wijkzorg.  

• Ieder alliantielid heeft de juiste beslissingsbevoegdheden en mandaat vanuit de eigen 
organisatie. Hij/zij heeft een leidinggevende of beleidsfunctie binnen de eigen organisatie. 

• De alliantie werkt vanuit de drie hoofdopdrachten van de gemeente Amsterdam.  

• De alliantie werkt vanuit een jaarplan met vastgestelde resultaatgebieden.  

• De alliantie is verantwoordelijk voor de uitvoering en het behalen van de doelstellingen die in 
het jaarplan worden vastgesteld.  

• De alliantie schept de randvoorwaarden zodat de projectleider het werk kan uitvoeren.  
 

Wanneer de alliantie intern goed functioneert, kan zij haar rol als motor en inspirator voor het 

netwerk beter vervullen. Belangrijk is dat intern de energie en enthousiasme blijft stromen. We 

hebben ervaren dat twee keer per jaar een heisessie en een informele activiteit het functioneren van 

de alliantie en de kwaliteit van het werk ten goede komt. 

Aansluiting van medewerkers vanuit de alliantiepartijen 

Medewerkers van HvO-Querido zijn sinds 2018 goed aangehaakt en zichtbaar. Onder meer nemen ze 

actief deel aan wijktafels en andere netwerkactiviteiten, denktanks en ook bij de ontwikkeling van de 

website. De samenwerking en inzet voor Wijkzorg door medewerkers van Civic, Dynamo, 

Philadelphia en ZGAO is alleen maar groeiende met name binnen projecten. Inzet door MEE is gelijk 

gebleven met zeer betrokken medewerkers waarvan het hele team in Oost al participeerde en 

participeert. Zonzorg heeft als kleinste partij binnen de alliantie niet de mogelijkheid om 
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verschillende medewerkers in te zetten. Desondanks is Zonzorg bij vele initiatieven als ook stedelijk 

actief in het kader van Wijkzorg. 

De alliantiepartijen zijn voortdurend actief om onderlinge relaties te verstevigen, bezoeken elkaars 

locaties, bedenken en werken samen aan pilots. Eigen medewerkers worden gestimuleerd om bij de 

andere organisaties kennis te maken, te leren, mee te lopen. Uitwisseling is een vanzelfsprekendheid 

geworden. 

“Sinds de ambulant begeleiders afspreken met cliënten in de servicepunten is er een mooie 

ontwikkeling te zien. De eerste kennismaking is dat de cliënten alleen voor het gesprek de locatie 

vinden maar langzaamaan bezoeken ze zelfstandig de servicepunten wat heeft geleid naar 

vrijwilligerswerk of andere activiteiten”. Andrea van der Kolk, Philadelphia 

 

8. Samenwerking tussen allianties Wijkzorg 

De projectleiders Wijkzorg werken sinds een half jaar na de start van de allianties intensief samen. Er 

worden good practices gedeeld, signalen doorgegeven, doorverwezen, onderling gespard. We 

bevragen en informeren elkaar en stedelijke opdrachten of thema’s worden gezamenlijk aangepakt.  

Enkele gezamenlijke activiteiten en projecten in 2018 

Samen met en voor alle allianties 

1. Evenementen bijwonen / elkaar vertegenwoordigen 

2. Maandelijks informeel projectleidersoverleg + formeel projectleidersoverleg met de 
gemeente 

3. Stedelijke communicatie waarbij Oost de trekker is: emails, mailchimps, huisstijl, 
website 

4. Ronde tafel gesprekken in ieder stadsdeel voor het middenmanagement 

5. Training AKAD-procesbegeleiders 

6. Klanthouderschap uitgebreid besproken en adviezen aan de gemeente gegeven 

7. Advies Wijkzorg 

8. Werksessie: doen we de goede dingen? 

9. Het volgen van pilots die stedelijk kunnen werken  

10. Deskundigheidsbevordering over basiscursus Wijkzorg 

Samenwerking  / uitwisseling met een andere alliantie 

1. Met Zuid: uitwisseling voor professionals tussen Rotterdammers en Amsterdammers  

2. Met Centrum: Wijksafari voor huisartsen op initiatief van de ELAA  

3. Noord: Gebruik van Survey Monkey, account van Noord voor enquête wijktafels 

4. Uitwisseling over informele zorg en opzet wijktafels in Oost richting andere 
projectleiders 

 

Het is niet efficiënt om stedelijke pilots in ieder stadsdeel uit te proberen. In Oost hebben we 

bijvoorbeeld gekozen om de pilots Koppl en teambudgetten vooralsnog te volgen. We zijn met de 

betrokken partijen wel in gesprek en houden de vinger aan de pols.  

Op initiatief van de projectleiders Centrum, West en Nieuw-West zijn stedelijk rondetafelgesprekken 

georganiseerd met als doel het middenmanagement te betrekken. Dit werd enorm gewaardeerd en 



 
 

25 
 

de uitkomsten waren waardevol. Aandacht voor het middenmanagement was tot de zomer nog 

onderbelicht in Oost. Het belang dat deze groep professionals goed betrokken en aangehaakt 

is/wordt binnen Wijkzorg is sindsdien uitvergroot.  

 

In oktober hebben zeven projectleiders en zeven alliantieleden samen met de gemeente een 
werksessie gevolgd om te bepalen of we de juiste dingen doen. Het leerde ons kritisch kijken of de 
activiteiten die georganiseerd worden bijdragen aan de ambitie. Het was een eerste introductie en 
een vervolgsessie staat medio december gepland. Hiermee hopen we van elkaar te leren en samen 
op te trekken naar een volgende fase.  
 
In de stedelijke werkgroepen zoals voor Advies Wijkzorg en Deskundigheidsbevordering samen met 
de gemeente zijn niet alle allianties vertegenwoordigd. Het vertrouwen is er dat een kleinere groep 
gezamenlijke opdrachten uitwerkt. Oost sluit aan indien het efficiënt is. Voor de werkgroep stedelijke 
website is Oost trekker waarbij met name Zuid en Zuidoost goed optrekken.  

2019 

9. Signalen en speerpunten  

Ruimte voor de professional 

In 2019 willen we meer aandacht besteden aan de verbinding van zorg en welzijn. Met AKAD is 

enorm geïnvesteerd in het gekanteld werken. Zorg- en welzijnsprofessionals vinden elkaar beter 

maar spreken nog onvoldoende dezelfde taal. Die is nodig om de korte lijnen te realiseren om de 

burger optimaal te ondersteunen, maar moet eerst geleerd worden door veelvuldig oefenen. 

 

We zien dat de professionals van de organisaties  die met een individu-gebonden financiering werken 

(zoals MEE, Philadelphia, Zonzorg) onvoldoende ruimte (tijd) hebben om de gekantelde werkwijze en 

samenwerking daadwerkelijk te oefenen met hun welzijnscollega’s.  

We denken dat hierdoor bijvoorbeeld een deel van de signalen die HBH-medewerkers in de 

thuissituatie tegenkomen, niet doorgegeven kunnen worden, en dat onvoldoende wordt afgeschaald 

vanuit een situatie van ambulante ondersteuning.  

 

We vragen de gemeente om de financiering van scharrelruimte te onderzoeken. Daarbij is het 

interessant om te onderzoeken of meer tijd en ruimte voor samenwerking invloed kan hebben op de 

vorm van ondersteuning.  

 

Arbeidsmarktontwikkelingen 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Het ziet er niet naar uit dat dit in 2019 anders zal zijn. Bij 

de organisaties voor (thuis-) zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn zijn veel vacatures. In 

de zorg blijven deze langer openstaan. Tegelijkertijd blijven ouderen en mensen in een kwetsbare 

positie langer thuis wonen. Het gevolg is dat wachtlijsten stijgen en de beschikbare medewerkers 

dreigen overbelast te raken.  
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Wij maken ons hier ernstig zorgen over omdat er een domino-effect kan ontstaan: overbelasting en 

een tekort aan wijkzorgprofessionals legt een zwaardere verantwoordelijkheid en kans op 

overbelasting bij informele zorgers, die op hun beurt onvoldoende ondersteuning en respijt meer 

kunnen bieden aan mantelzorgers. Des te meer reden om een stevige sociale basis in elk gebied te 

hebben. 

 

Aansluiting OKT en SamenDOEN op de Wijkzorg 

Wij gaan ons hard maken voor een betere aansluiting tussen wijkzorg en het OKT en SamenDOEN. In 

2019 wil de alliantie Oost met het OKT in gesprek om de verbindingslijnen korter en sterker te 

maken. SamenDOEN zien wij als een aanpak voor zeer complex - problematische huishoudens. De 

herpositionering van SamenDOEN is nog in ontwikkeling. De Madi’s zijn volop in gesprek met de 

gemeente over de aansluiting in 2019.  

10. Plannen  

Vanuit de opgedane ervaringen in 2018 en onze werkwijze is het niet mogelijk een exacte 

tijdsplanning te geven of kant en klare activiteiten te benoemen. Dat is inherent aan lerend werken, 

organisch en in samenwerking. Wat goed heeft gewerkt, zullen we voortzetten maar ook blijven 

aanpassen aan bewegingen en ontwikkelingen in het netwerk. Nieuwe pilots, projecten en 

activiteiten ontstaan vanuit de praktijk.  

De prioriteiten liggen in het doorontwikkelen van netwerkstructuren, vorming van nieuwe structuren 

en de toegang vergemakkelijken. We houden aandacht voor het verbinden tussen formele en 

informele partijen. Daarbij zoeken we gericht naar onzichtbare groepen en verborgen spots wat we 

de witte-vlekkenstrategie noemen; integraal, collectief / samen voor maatwerk. Het verbinden van 

Wijkzorg met gebiedsgerichte teams, gespecialiseerde zorg en specifiek aanbod of dienstverlening 

krijgt meer aandacht. 

Onderstaand benoemen we per opdracht wat in de pijpleiding zit en/of nog ideeën zijn.  

Toegang 

• Implementeren opbrengsten Middenmeer, methodiek uitzetten in andere gebieden 

• Bereiken migranten ouderen Indische Buurt en Oud Oost 

Advies Wijkzorg 

Plan van aanpak 2019 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe netwerken in de Watergraafsmeer (project Amsteldorp, zie 
netwerkvorming) worden de mogelijkheden voor moeilijk oplosbare casuïstiek meegenomen en 
onderzocht. Aan de hand van de casuïstiek wordt een leerproces op gang gebracht in het team en 
met betrokken partijen/instellingen waardoor mogelijk structurele oplossingen gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Wens voor de toekomst 
De ambitie is om WLZ en Wijkzorg met elkaar te verbinden waar ruimte voor professionals is en 
creativiteit niet belemmerd wordt door financiële schotten. Bij actuele casussen worden WLZ-
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instellingen gevraagd om bij te dragen aan creatieve oplossingen voor bewoners van Oost die in 
complexe situaties verkeren. 
 

 Netwerkvorming- en ontwikkeling 

• Aansluiting zorg en welzijn waarbij alliantiepartijen het voorbeeld zijn 

• Aansluiting OKT en Samendoen in samenspraak met de teams  
• Wijktafels: extra inzet op aanwas nieuwe kernteams en financiële prikkel voor meerwerk 
• Platform Informele Zorg; samenwerking uitbouwen. 
• Mogelijk vervolg van de vier onderzoeksprojecten naar informele initiatieven. 
• Rondetafelgesprek; veel opgehaald, vervolg in Oost met ook informele initiatieven. 
• Brainstormsessies; trekt ook andere groep professionals aan en creatieve ideeën. 
• Project Zorgeloost; bruikbare uitkomsten en vervolg door Wijkzorg Oost i.s.m. stadsdeel  
• Denkteam Leefbaarheid in de wijk; vervolg door HvO-Querido en Eigen Haard. 
• Denkteam participatie met madi’s, WPI, UWV en informele organisaties o.a.  
• Overige netwerkactiviteiten 2 tot 3; ongedwongen en laagdrempelige manier 
• I.p.v. een grote conferentie een week van de Wijkzorg organiseren waarbij netwerkpartijen 

activiteiten aanbieden/ organisaties de deuren openen, misschien stedelijk een idee. 

Er is vraag naar bijeenkomsten waar het netwerk elkaar laagdrempelig kan ontmoeten. Het belang 

van ‘eigen’ bijeenkomsten Wijkzorg is dat men feeling krijgt en zich onderdeel voelt van het 

wijkzorgnetwerk. Het netwerk versterken, samenhorigheid bevorderen, het gemeenschappelijk doel 

onderstrepen en het netwerk in grotere getalen te inspireren en enthousiasmeren zijn daarbij de 

doelen. Via ontmoeting is een wij-gevoel te creëren waardoor het netwerk hechter wordt.   

Uit gesprekken met kernteams blijkt de grootste behoefte te zijn: praktische ondersteuning. Doordat 

de wijktafel gericht is op meer samenwerking, komen er ook acties uit waar het kernteam geen tijd 

voor heeft om op te pakken. Daarnaast kost de voorbereiding voor een aantal teams veel tijd waarin 

ze ontlast kunnen worden. 

Met de coördinatoren van de wijkservicepunten (WSP) is in het najaar 2018 een bijeenkomst 

geweest die erin heeft geresulteerd dat er een plan voor 2019 is om meer gecommitteerd aan de 

Wijkzorg te opereren. Er bleek namelijk dat er niet tot nauwelijks samenhang meer is of gevoeld 

wordt tussen wijktafels en de WSP. Dit gat ontstond sinds de WSP geen financiering meer krijgen 

vanuit het stadsdeel om de wijktafels te faciliteren. Koppeling tussen de wijkservicepunten en 

netwerkontwikkeling in het kader van Wijkzorg staat nu op hun agenda. Deze positieve ontwikkeling 

krijgt in 2019 verder vorm. Het stadsdeel en alliantie Wijkzorg bewerkstelligen in het kader van 

toegang dat alle WSP zich als fysieke locaties van de wijkzorgnetwerken door ontwikkelen.  

Het is nog een zoektocht hoe kleine of specialistische organisaties die stadsdeelbreed of stedelijk 

werken goed aansluiten. Een wijktafel is voor die groep niet de beste optie. Gezamenlijk / stedelijk 

daarin voorzien zonder dat er nieuwe overlegstructuren ontstaan, is een uitdaging.  

Het project Zorgeloost krijgt een vervolg met het project Maatwerk in zorg voor elkaar in 

Amsteldorp. Dit zal gefinancierd worden door het Stadsdeel. De doelgroep is ouderen boven de 75 

jaar.  Uit het rapport van Kennisland zijn hierbij drie thema’s gekozen: 
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• Er zijn bewoners die moeilijker zichtbaar en hoorbaar zijn dan bewoners die wel de weg 

weten te vinden. In het kader van inclusieve Wijkzorg is het de vraag hoe zij gehoord en 

zichtbaar moeten/willen zijn. 

• Samenwerking tussen professionals en formele en informele zorg vraagt een lerende 

werkomgeving en houding. Wat is er nodig om deze nieuwe manier van werken meer eigen 

te maken zodat we maatwerk bieden op de hulpvraag en de samenwerking tussen formeel 

en informeel verduurzamen? 

• Voor duurzame (systeem)verandering is een volgende stap nodig: leren in en met de praktijk 

met betrokkenheid op alle (informeel, formeel, beleid) niveaus. 

Beoogd resultaat: dat 20 buurtbewoners zijn geholpen met hun hulpvraag die voorheen niet 

geholpen zijn met hun vraag omdat deze niet gesignaleerd werd. Of het betreft een nieuwe 

hulpvraag. Bij het beantwoorden van de hulpvraag heeft maatwerk centraal gestaan (integrale 

aanpak).  

Deskundigheidsbevordering 

• Training AKAD-procesbegeleiders bij mogelijke uitvallers en/of tekort.  

• Workshops naar behoefte als onderdeel van andere netwerkactiviteiten 

• Wijktour naar behoefte: worden door het netwerk zelf al opgepakt. Voor de organisatie en 
administratie hoeven we voor dat onderdeel geen gebruik meer te maken van De Omslag. 
Via de eigen website kunnen activiteiten worden aangemaakt met een aanmeldformulier.   

• Uitwisselingsbijeenkomsten 1 à 2 met casuïstiekbespreking  

• Praktijkgesprek tussen professionals en OJZ met Wijkzorg Oost; signalen aan het licht 
gebracht. Mogelijk voor herhaling vatbaar. 

• Kruisbestuivingen tussen organisaties stimuleren 

Er is geopperd dat alliantie Wijkzorg een deel van de basiscursus Wijkzorg gaan aanbieden. De 

gemeente blijft de trainingen RIS en ZRM aanbieden. De training door allianties heeft betrekking op 

hoe professionals lokaal de weg vinden binnen Wijkzorg. De alliantie Oost is van mening dat het 

binnen het wijkzorgnetwerk opgevangen kan worden elkaar wegwijs te maken zonder een externe 

trainer.  

De alliantie Oost wil stimuleren dat het normaal wordt dat binnen het netwerk medewerkers van de 

ene organisatie met professionals van een andere organisatie meelopen en de weg leren kennen. 

Eventueel via een algemene kennismaking vanuit de wijkservicepunten of dat de professional zelf op 

zoek gaat. Vanuit organisaties kan gestimuleerd worden dat de medewerkers goed worden 

toegerust. Met elkaar de basishouding normaliseren dat je als netwerker nieuwsgierig moet zijn, 

ondernemend, proactief.  

Tips en signalen komen vaak per toeval. Er blijven signalen liggen tussen allerlei partijen waaronder 

ook op wijktafels. Binnen het netwerk met elkaar een route voor signalen gaan faciliteren, is 

belangrijk voor tijdig schakelen en preventief werken. Elkaar informeren is een algemeen 

verbeterpunt. Door kruisbestuivingen krijgt men inzicht en andere perspectieven wat tijdens de 

uitwisselingsevenementen, met elkaar meelopen/leer kennen en andere activiteiten gestimuleerd 

wordt.  
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Projecten die de alliantie volgt: 

• pilot nieuwe verbindingen in Watergraafsmeer 

• Verbond van 100 in Oud-Oost willen met aanbevelingen, uitkomsten aan de slag gaan 

 

In Oud-Oost start Het Verbond; 100 Amsterdammers wordt gevraagd naar hun verhaal, waarbij de 

keuze valt op mensen die ondersteuning op meerdere domeinen nodig hebben of te maken hebben 

met problemen waar niet 1-2-3 een oplossing voor is. Het Verbond creëert samen ruimte voor 

doorbraken, pakt problemen integraal aan waarbij de wettelijke domeinen geen belemmering 

vormen en wil zo eenvoudig mogelijk werken.   

Zichtbaarheid van Wijkzorg 

Op kleine schaal is Wijkzorg zichtbaar door persoonlijke en warme contacten in de wijk en 

activiteiten/projecten op wijkniveau waardoor mensen elkaar leren kennen in een buurt. Daarbij is 

een directe en steeds betere samenwerking met de gebiedsteams en alle mensen die in de wijk de 

ogen en oren zijn.  In de toekomst zou een campagne een middel zijn om op grote schaal bekendheid 

te geven aan mensen die onzichtbaar zijn en om het ‘omkijken naar elkaar’  te promoten. Een 

campagne is komend jaar nog niet haalbaar maar een idee wat we mogelijk gezamenlijk met de 

gemeente en andere allianties kunnen onderzoeken.   

In 2019 richt de communicatie zich uitsluitend op wijkzorgpartners waarbij de website een belangrijk 

instrument is. De website amsterdam-wijkzorg.nl is een multi-site bestaande uit acht subsites: een 

stedelijke en zeven sites per stadsdeel. Voor de kwaliteit en actualiteit van de gehele site worden 

twee mensen aangetrokken op vakkennis: ICT voor technisch advies en ondersteuning en een 

communicatie adviseur/eindredacteur. De projectleider Wijkzorg Oost wordt naast de genoemde 

specialisten een van de inhoudelijk beheerders samen met een medewerker van HVO-Querido om op 

basis van de praktijk de website te bewaken qua doel en inhoud, bewaken van de kwaliteit, data-

analyse, content management en back-up. De stedelijke groep houdt zich per persoon circa een 

dagdeel bezig met deze werkzaamheden. Per stadsdeel is voor de basis een betaalde 

communicatiemedewerker nodig om content te maken en te verzamelen. Het doel is dat per 

stadsdeel content wordt aangeleverd vanuit het netwerk.  

Begin mei staat een tussenevaluatie gepland hoe het loopt qua organisatie, verdeling taken en 

gebruik van de site als ook of er per stadsdeel voldoende activiteit is en kwaliteit van berichten. Het 

wordt uitvinden en ontdekken: er is een ruwe schatting gemaakt die mogelijk bijgesteld kan worden. 

De allianties Wijkzorg richten zich op de netwerkpartners die stedelijk en op stadsdeelniveau 

opereren. De gemeente informeert en enthousiasmeert via de gezamenlijke website wijkzorg-

amsterdam.nl met name zorgprofessionals.  

De doelen zijn:  

1. dat de netwerkpartners de wijkzorgnetwerken en elkaar goed kunnen vinden 
2. over de juiste kennis en informatie beschikken om hun werk te doen in de stad en de wijk ten 

behoeve van burgers 
3. enthousiast blijven/worden dat zij deel uitmaken van Wijkzorg en dit enthousiasme ook 

uitdragen/overbrengen 
 


