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Intro 

Op 31 maart 2021, de laatste dag van Wijkzorg, heeft de alliantie Wijkzorg Oost een afsluitende 

bijeenkomst georganiseerd om het stokje over te dragen aan een nieuwe en bredere 

samenwerkingsvorm op strategisch niveau. Want na vier jaar Wijkzorg is de kracht van 

dwarsverbanden en netwerksamenwerking bewezen wat behouden en uitgebouwd kan worden. 

 

Op woensdag 19 mei heeft de eerste startbijeenkomst plaatsgevonden om deze nieuwe 

samenwerking met elkaar vorm te gaan geven: met meer partners uit verschillende domeinen in 

Oost.  

 

Dit samenwerkingsverband is opgezet vanuit enthousiasme, passie en betrokkenheid naast het besef 

dat er een noodzaak is om in een brede samenstelling samen te werken op strategisch niveau. 

 

 

Deelnemers 

Vanuit de verschillende partijen sluiten vaste mensen aan met besliskracht of die binnen hun 

organisatie snel kunnen schakelen en/of personen met een duidelijke signaleringsfunctie. In ieder 

geval vertegenwoordigt een ieder een achterban en heeft verbinding met andere netwerken in 

stadsdeel Oost en/of stedelijk.  

 

Vaste deelnemers: 

• Civic: Erik van de Langkruis (teamleider)  

• GGZ/ Amsterdam Extra: HvO-Querido: Albertine Wierbos (manager) en  

• GGZ/Amsterdam Extra: Arkin/Roads: Danielle Bakker (manager) 

• Platform Informele Zorg Oost: Regenboog, Lennaert Kiemeneij (teamleider) en Assadaaka 

Community, Klaartje Costers (coördinator).  

• Buurtteamorganisatie Oost: Jasper Meulenbeld (teammanager Zeeburg) en Charissa Maduro 

(netwerkmanager) 

• ZGAO: Regien Keurentjes (teamleider ZGAO en coalitiepartner Buurtteamorganisatie Oost) 

• Stadsdeel Oost: Gert van Weert (senior beleidsrealisator) en Lian Doodeman 

(beleidsrealisator) 

• Centrale stad, afd. Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD): Sjors Klijzen (Gebiedspartner 

Oost) 

• WPI: Mathijs Brinkman (adviseur) en Tilly van Heteren (teamleider) 

• GGD: Francisca Flinterman (senior adviseur gezondheid en welbevinden) 

• OKT: Rop van Eupen (teamleider) 

• Wonen: Eigen Haard, Arina Dijksma (adviseur Woonbeleid) of vervanger 

• Hulp bij Huishouden: Amsterdam Thuishulp, Jerry Tertaas 

 

Later instromen en/ of aanwezig in mindere frequentie: 

• Afvaardiging wijkverpleging bijvoorbeeld Evean 

• Afvaardiging huisartsen  

• Cordaan en/of andere zorgaanbieders  

• Afwisselend diverse partijen (vanuit de sociale basis) 

• Andere woningcorporaties 

• …diversen wvttk 



 

 

Mogelijke opbrengsten van de beoogde samenwerking:  

• Uitwisseling tussen de verschillende domeinen; welzijn, wonen, zorg etc.: wat speelt er per 

domein en/of in Oost en hoe kunnen we elkaar versterken>> meer efficiency 

• Sturen op signalen en actualiteiten; dat signalen vanuit verschillende gremia worden 

doorgezet naar de managementlaag wat vervolgens in deze kerngroep geagendeerd wordt 

en opgepakt dan wel elders wordt belegd. 

• Opgaves in Oost in beeld krijgen en samen bekijken wat + wie er nodig is 

• Een makkelijkere aansluitmogelijkheid voor kleine/specialistische organisaties die in het hele 

stadsdeel en/of stedelijk werken  

 

 

Uitgangspunten  

 

1. Vergelijkbaar met andere stadsdelen vormen we een brede kerngroep rondom 

netwerksamenwerking; domein overstijgend via een integrale aanpak ten gunste van 

bewoners in Oost.  

 

2. Stadsdeel Oost wordt een nog mooier en beter leefgebied door samen preventief en 

signalerend op te trekken rondom thema’s, knelpunten e.d. met ieders eigen expertise en 

netwerk. Dit ten goede van de samen-/zelfredzaamheid van (groepen) bewoners en de 

efficiency van het netwerk. 

 

3. We werken gelijkwaardig samen, transparant en zichtbaar, vanuit de gedachte dat we 

netwerksamenwerking en -activiteiten stimuleren als gezamenlijke opgave ten gunste van 

een of meerdere leefgebieden dan wel het netwerk en dat we als kerngroep de centrale plek 

worden waar grote signalen geanalyseerd en opgepakt dan wel doorgezet worden. 

 

4. Voor het ophalen, delen en oppakken van signalen bedenken we een duidelijke 

routing/structuur. Het gaat over inhoudelijke of maatschappelijke thema’s, organisatorische 

vraagstukken in de samenwerking, netwerkprocessen, knelpunten in beleid rondom 

bepaalde doelgroepen of in een specifiek domein die een gezamenlijke aanpak nodig 

hebben. Uiteraard is er ook ruimte voor het delen van good practices, kansen of het geven 

van adviezen die stedelijk gedeeld kunnen worden.  

 

Uitvoering 

 

• We komen eerst maandelijks en vervolgens zes wekelijks bijeen waarbij vooraf een 

inventarisatie wordt gedaan van thema of onderwerp met als uitgangspunt dat het Oost 

breed betreft of lokaal uitzonderlijk is en aandacht behoeft.  

 

• Per bijeenkomst wordt een gekozen thema, knelpunt, uitdaging, kans of onderwerp 

uitgediept waarbij gastpartijen kunnen aanhaken.  

 

• De netwerkmanager Oost organiseert de bijeenkomsten wisselend met een aantal 

deelnemers. Zo zal de voorbereidende groep en het voorzitterschap rouleren. 

 

• Er zijn geen instrumenten of middelen nodig tenzij dat uit de praktijk nodig blijkt.  


