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In 2018 bouwt de alliantie wijkzorg in Amsterdam Centrum voort op de fundamenten die in 2017, door betrokken organisaties en partijen uit het 

wijkzorgnetwerk, zijn neergezet. Het wordt een spannend jaar waarbij we gezamenlijk ervoor zorgen dat bestaande netwerken verdiept worden. Samen 

met bewoners, vrijwilligers en professionele organisaties gaan we de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeteren door samen op te trekken en hierbij 

optimaal gebruik te maken van ieders kracht en kunde. 

 

Het jaarplan 2018 is geen volledig nieuw jaarplan, maar bouwt voort op het jaarplan 2017. Dit jaarplan is, net als het jaarplan 2017, opgesteld op basis van 

vele gesprekken en overleggen met partners in de wijk en de ervaringen die in 2017 zijn opgedaan. In dit plan gaan wij in op specifieke vraagstukken die in 

het Centrum spelen en hebben we gekeken welke uitdagingen er het komende jaar aangepakt moeten worden om het wijkzorgnetwerk nog beter als 

netwerk te kunnen laten functioneren. Ook blikken wij kort terug op onze activiteiten in 2017. 

 

Binnen het netwerk werken verschillende mensen en organisaties met enthousiasme en betrokkenheid samen aan het doel om de best mogelijke zorg en 

dienstverlening te bieden aan de bewoners van het Centrum. Binnen het netwerk weten mensen elkaar al steeds beter te vinden. Het komende jaar zal de 

alliantie deze krachten ondersteunen en versterken door een basisstructuur neer te leggen waarop samenwerkingsverbanden en het opdoen van nieuwe 

contacten eenvoudig gefaciliteerd wordt.  

 

De alliantie beseft dat haar opdracht na 2018 zal veranderen. Dit is de reden waarom wij het komende jaar veel aandacht zullen besteden aan het 

eigenaarschap van het netwerk. Het doel is dat eind 2018 de betrokken organisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het netwerk en het 

slagen van het netwerk en hier ook een goed sturingsmechanisme voor hebben ingericht. De alliantie zal na 2018 wel blijven aanjagen en stimuleren om 

verbindingen die nog ontbreken en nodig zijn, gelegd worden.  

  

  

 

Else de Wit, trekker 

 

Amsterdam, 31 oktober 2017 
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1.1. Aanleiding 

De Gemeente Amsterdam heeft aanbieders van zorg en welzijn als onderdeel van het WMO-inkoop proces 2017-2020, gevraagd de WMO-ondersteuning 

integraal en per stadsdeel te organiseren. De opdracht aan de allianties is het bewerkstelligen van een betere toegang en toeleiding op wijkniveau, 

effectieve onderlinge samenwerking en beter samen op te trekken met informele partijen. De alliantie is gevraagd een jaarplan 2018 voor de wijkzorg op te 

stellen, gedragen door de partners in de wijk, bij wijktafels en bewoners- en cliëntorganisaties. Het jaarplan specificeert, waar dat kan, activiteiten naar 

buurten en bouwt voort op het jaarplan 2017.  

 

1.2. Alliantie Wijkzorg Centrum 

 

In stadsdeel Centrum is de vraag om een alliantie te vormen voor de wijkzorg opgepakt door Arkin, Cordaan, de Volksbond/Streetcornerwork, MEE Amstel 

en Zaan, de Regenboog Groep en CentraM, samen de Alliantie Wijkzorg Centrum. In 2017 is DOCK, vanwege haar grote rol binnen het wijkzorgnetwerk 

gevraagd zitting te nemen in de stuurgroep van de alliantie. Naast de stuurgroep is een grote groep meedenkers betrokken die ieder kwartaal in het 

wijkzorgoverleg samen komt en de voortgang bespreken van (het jaarplan van) de wijkzorg. Binnen dit kader is een breed gedragen jaarplan 2018 

ontwikkeld.  

 

De alliantie wijkzorg Centrum wil de komende jaren er zorg voor dragen dat de bewoners van het Centrum de ondersteuning vanuit de wijkzorg (blijven) 

krijgen die zij nodig hebben, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de wijk waarin ze wonen. Binnen de 

wijkzorg is het daarom belangrijk dat alle betroken partijen die verschillende vormen van zorg en ondersteuning bieden elkaar goed kunnen vinden en 

samen de hulp  bieden die iemand nodig heeft. Het netwerk dat nodig is om dit succesvol vorm te geven is uitgebreid. De zorgvrager zelf, zijn mantelzorgers, 

zijn buurtgenoten, de vrijwillige ondersteuners en de professionele zorgverleners moeten allen op een zo’n gelijkwaardig mogelijke manier met elkaar 

samenwerken waarbij ze optimaal gebruik maken van elkaars kunde en expertise.  
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Omdat het wijkzorgnetwerk een complex en groot netwerk is, kiest de alliantie in het Centrum voor een integrale aanpak waarbij alle stakeholders 

betrokken worden. De verschillende aspecten die essentieel zijn voor het slagen van de wijkzorg middels een netwerk aanpak, zoals een goede 

toegankelijkheid van de WMO voorzieningen en een goede samenwerking tussen formele en informele partijen worden middels concrete pilots integraal 

opgepakt. Door gezamenlijk in de praktijk dingen uit te proberen, leren we wat er nodig is om een duurzaam wijkzorg netwerk op te bouwen. In zowel 

Centrum Oost als in Centrum West investeert de alliantie in twee pilots die in 2018 inzichten zullen geven in wat hiervoor nodig is. Aanvullend op deze pilots 

wil de alliantie een goede infrastructuur in het Centrum neerleggen waarbinnen de verschillende betrokken partijen elkaar met regelmaat ontmoeten en 

tegenkomen. Hierdoor zullen mensen elkaar beter leren kennen en elkaar makkelijker opzoeken wanneer dit nodig is. 

 

Door de integrale aanpak in het Centrum, kiest de stuurgroep van de alliantie in het Centrum ervoor om geen aparte werkgroepen rond specifieke thema’s 

op te zetten. De stuurgroep pakt gezamenlijk de uitdaging op waarbij wel ieder lid van de stuurgroep met betrekking tot specifieke onderwerpen als 

sparringpartner voor de projectleider functioneert. De stuurgroep wil samen met andere partners in het Centrum ervoor zorgen dat er goede verbindingen 

zijn met de zorg- en dienstverlening die buiten het domein van de WMO liggen zoals de verzekerde zorg en de basisvoorzieningen.  

 

De Alliantie Wijkzorg Centrum ziet zichzelf als een startmotor die aanjaagt en netwerken in beweging zet, maar wil niet de accu zijn die de netwerken 

draaiend houdt. Zij heeft voldoende vertrouwen in de partijen binnen het netwerk dat zij, wanneer het netwerk goed draait, zelfstandig dit draaiende 

kunnen houden. De alliantie wil in de toekomst de startmotor zijn die waar hiaten in zorg ontstaan of gaten vallen in het netwerk, aanjaagt en verbindt. 

 

De opdracht 

De alliantie pakt zoals beschreven de opdracht vanuit de gemeente integraal op. In het uitvoeren van de opdracht, wil zij bereiken dat: 

· Er een heldere toegang tot de wijkzorg is voor alle bewoners in het Centrum. 

· Een tijdelijke triage / achtervang is georganiseerd zolang er nog geen stedelijke werkwijze is.  

· Er is een goede en efficiënte overleg- en ontmoetstructuur binnen de wijkzorg, waarbinnen ontmoetingen en overleg plaatsvindt tussen WMO partners 

en overige partners zoals gemeentelijke teams (Samen DOEN, Ouder Kind Team, Sociaal Loket) en andere relevante organisaties. 

· Er een goede aansluiting met en wisselwerking is tussen informele en formele zorg 

· Binnen het wijkzorg netwerk heerst een cultuur van leren, ontwikkelen en groeien. Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering, voor (nieuwe) 

methodieken en door aan te haken op wat stedelijk voor/met professionals wordt georganiseerd.  
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Uitgangspunten en ambities voor de organisatie van de wijkzorg in het Centrum 

De alliantie heeft in brede kring gesproken over haar ambities en uitgangspunten voor de wijkzorg in 2018. Deze gesprekken hebben geleid tot een 

aanscherping van de ambities en uitdagingen zoals geformuleerd in 2017. Samengevat: 

· De vraag van de bewoners is het uitgangspunt: het moet helder zijn waar en waarvoor bewoners terecht kunnen. Hierbij moeten bewoners op een 

zodanige manier geholpen zodat het “kastje-naar-de-muur” gevoel voorkomen wordt. 

· Bewoners, buren en het eigen netwerk van zorgvragers, zijn een onderdeel van de wijkzorg. Hun input is van essentieel belang voor het slagen van de 

wijkzorg. Zij bieden een deel van ondersteuning, maar zijn ook een belangrijke graadmeter bij het meten of de wijkzorg slaagt in haar ambities.  

· Er moeten goede verbindingen zijn tussen formele en informele partijen. Professionele zorgverleners en informele partijen zoals bewonersinitiatieven, 

vrijwilligers, mantelzorgers kennen elkaar en hebben wederzijdse nieuwsgierigheid: wat kun je voor elkaar betekenen? Wederkerigheid: wat kan en wil 

iemand voor de buurt betekenen?  

· Professionals weten elkaar te vinden, respecteren elkaar, zijn creatief en proactief. Zij kijken over het belang van de organisaties heen en stellen het 

belang van de cliënt centraal. Zij werken in elkaars verlengde. Zij vormen geen team, het is een netwerk. Maar wij streven wel ‘teamwork’ na: De 

organisaties moeten deze manier van werken faciliteren. 

· Lacunes in aanbod, aanpak en samenwerking signaleren en zo nodig oppakken. De alliantie wil een schakelfunctie tussen bewoners, wijk en stad 

vervullen.  

· Zoals beschreven pakt de alliantie haar opdracht integraal op. In de uitvoering van haar pilots en overige activiteiten heeft zij oog voor specifieke 

doelgroepen en problematieken, zoals: 

o EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen): In Stadsdeel Centrum wonen en verblijven veel mensen met een Ernstige Psychiatrische 

Aandoening (EPA). De alliantie wil zich verbinden aan de doelstellingen van het convenant EPA. 

o Eenzaamheid (63% van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden): integrale aanpak met alle actieve organisaties en groepen op wijkniveau 

(vergelijkbaar met de aanpak van gezond gewicht/GGD). 

o Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. In het veld wordt geconstateerd dat steeds vaker ouderen vereenzamen en ook mensen met 

dementie steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

· Deskundigheidsbevordering: aanhaken bij wat stedelijk wordt georganiseerd voor thema’s: ‘vraagverheldering’, ‘relatie formeel met informeel’. En 

specifieke deskundigheidsbevordering organiseren op terreinen waarin het stedelijk aanbod niet voorziet, zoals het omgaan met specifieke 

doelgroepen, gespreksvoering en de sociale kaart. 
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Hoe gaat de Alliantie Wijkzorg Centrum te werk: 

De alliantie bouwt voort op de krachten die al binnen het wijkzorg netwerk in het Centrum aanwezig zijn. Veel mensen werken al goed samen en er is veel 

kennis en expertise aanwezig in het Centrum bij de verschillende betrokkenen. De alliantie voert haar opdracht in nauwe samenwerking uit met alle 

betrokken partijen in het Centrum. Zij betrekt het brede netwerk bij alle haar activiteiten, projecten en plannen. Dit betekent dat de uitvoering van de 

wijkzorg altijd breed gedragen wordt.  

De alliantie zal vermijden om het wiel opnieuw uit te vinden, maar bestaande samenwerkingsverbanden verdiepen en verstevigen en waar nodig nieuwe 

verbindingen faciliteren wanneer deze bijdragen om de kwaliteit van de wijkzorg te verbeteren.  

De alliantie werkt middels de methode van Doen – Leren – Doen. Door in de praktijk samen met alle netwerkpartners te onderzoeken wat wel en niet werkt, 

hoopt de alliantie het komende jaar stappen te zetten naar een duurzaam en goed functionerend wijkzorg netwerk. Extra inzet is nodig voor groepen die 

niet makkelijk de weg naar passende zorg vinden, of zich nog onvoldoende geholpen voelen. De alliantie legt verbinding met ‘nieuwe’ partijen binnen de 

wijkzorg, zoals hulp bij huishouden en sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen, zoals ‘Thuis in de wijk’. In dit licht zijn de doelen, gewenste resultaten en acties 

opgesteld. 

 

1.3 De alliantie in 2017 

In 2017 is de alliantie wijkzorg in het Centrum gestart. In deze alinea’s blikken wij kort terug op onze activiteiten in 2017. Veel is het afgelopen jaar in 

beweging gezet. We zijn pilots gestart die ieder hun eigen doelstelling en aandachtsgebied hebben. In Centrum West zijn we een pilot gestart dat als doel 

heeft om te onderzoeken hoe we de toegankelijkheid tot de wijkzorg voorzieningen en toegang binnen het wijkzorgnetwerk kunnen optimaliseren. In 

Centrum Oost hebben we stappen gezet om samen met verschillende informele en formele partijen te onderzoeken hoe we door een goede en efficiënte 

samenwerking kwetsbare ouderen de best mogelijke ondersteuning vanuit het wijkzorg netwerk kunnen bieden. Met deze pilot willen we lessen leren die 

ons helpen om overal in het Centrum goede samenwerkingen te hebben tussen informele en formele partijen.  

 

Naast de pilots zijn we gezamenlijk met veel verschillende betrokken partijen op zoek gegaan naar een goede overleg- en ontmoetstructuur, die recht doet 

aan de wensen en verwachtingen van verschillende stakeholders. Ook hebben we geïnvesteerd in de relaties met nieuwe en bestaande aanbieders binnen 

de WMO en hebben we relaties gelegd met andere zorg- en dienstverleners die niet binnen de WMO vallen. Tot slot hebben we een achtervang systeem 

opgezet waarbij professionals werkzaam binnen het wijkzorgnetwerk eventueel casussen kunnen inbrengen die tussen wal en schip dreigen te vallen.  
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De alliantie zal eind 2017 grotendeels haar jaarplan hebben uitgevoerd. Het opzetten van de pilots bleek iets langer te duren. Dit komt vooral omdat wij 

ervoor kiezen de pilots in nauwe samenwerking met de betrokken partners uit het wijkzorgnetwerk te ontwikkelen en neer te zetten. Deze manier vergt 

soms extra afstemming en knelt soms met de drukke agenda’s van de mensen in de wijk, waardoor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten soms 

langer duurde dan oorspronkelijk voorzien. De uitkomsten van de pilots zullen daarom in 2018 duidelijk worden. 

 

Hieronder beschrijven wij de activiteiten die wij in 2017 hebben ondernomen, met de bijbehorende doelstellingen. 

 

Pilot Centrum West: Toegankelijkheid en een goede vraagverheldering 

Om meer inzicht te krijgen op wat er nodig is om de toegang tot en binnen het wijkzorgnetwerk te verbeteren is in september een pilot in het Claverhuis, 

Centrum West gestart. Doel van de pilot is om gezamenlijk met betrokken partners in Centrum West de sociale toegankelijkheid van het Huis van de Buurt 

te vergroten waardoor alle bewoners ongeacht hun problematiek en achtergrond goed geholpen worden en zich welkom voelen.  

 

De eerste inventarisatie 

De pilot wordt vormgegeven en uitgevoerd door professionals en vrijwilligers uit verschillende organisaties, zowel organisaties die in de alliantie zitten als 

andere relevante organisaties uit het netwerk. Daarnaast worden bewoners en andere partijen (zoals lokale huisartsen) als adviseur betrokken.  

In 2017 is inzichtelijk gemaakt hoe de toegang via Huizen van de Buurt naar de wijkzorg nu loopt. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat het persoons- en 

organisatieafhankelijk is, hoe de toegang tot en binnen de wijkzorg geregeld is. Dit betekent dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen hoe inwoners en 

verwijzers de toegang tot de wijkzorg ervaren. De meeste professionals kennen de wijk waarin het Huis van de Buurt staat goed. Zij kennen de 

voorzieningen en hebben hierin ook vaak een goed netwerk. Echter geven de meeste mensen ook aan dat ze blinde vlekken hebben en het lastig vinden om 

in de veelvoud aan aanbod de afweging te maken wat het meest passende ondersteuningsaanbod voor iemand is. Daarnaast geven verschillende 

professionals aan steeds vaker “ingewikkelde” cliënten te krijgen, waarbij zij zich niet altijd goed toegerust voelen om de ondersteuning te bieden die deze 

cliënten nodig hebben. Hierop is besloten dat we in 2018 scholing zullen inzetten over het herkennen van en omgaan met specifieke doelgroepen (zoals 

mensen met ggz problematiek en bijvoorbeeld dak- en thuislozen). 

 

Wat hebben gedaan in 2017. 

Gezamenlijk met een grote groep organisaties die betrokken zijn bij het Claverhuis, hebben we een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat de 

toegang tot de wijkzorg helder en laagdrempelig is en dat de vraagverheldering zoveel mogelijk eenduidig wordt uitgevoerd. In dit plan hebben we 

afspraken gemaakt hoe we er voor gaan zorgen dat de toegang voor bewoners met zorg- en ondersteuningsvragen zo laagdrempelig en herkenbaar mogelijk 

kan gaan worden. Hierbij willen we dat bewoners een zo eenduidig mogelijke vraagverheldering krijgen. Dit betekent dat we er naar streven dat het voor 
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een hulpvrager niet uitmaakt met welke organisatie hij als eerste contact heeft, maar dat die persoon altijd met jou op zoek gaat naar de juiste 

ondersteuning. Hiermee willen we voorkomen dat iemand niet het gevoel krijgt te verdwalen in de veelvoud aan organisaties en 

ondersteuningsmogelijkheden. Het is hierbij belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers goed op de hoogte zijn van het diverse aanbod in de wijk. We zullen 

hiervoor deskundigheidsbevordering organiseren en hierbij gebruik gaan maken van de kennis die reeds is opgedaan met projecten als Welzijn Op Recept en 

het Pluspunt.  

Ook zijn er onderling afspraken gemaakt over hoe mensen doorverwezen worden naar ander aanbod. Hierbij is de centrale afspraak dat hulpvragers bij 

doorverwijzing pas “loslaten” wanneer de verwijzer zeker is dat iemand anders de hulpvraag oppakt. Binnen het wijkzorg netwerk vinden wij het belangrijk 

dat iedereen in dit netwerk bewust is van zijn eigen rol als “toegangspoort” tot ander aanbod. Over hoe we gezamenlijk deze rol willen invullen en wat we 

van elkaar daarin nodig hebben, hebben we ook tijdens de bijeenkomsten rond toegang in het Claverhuis afspraken gemaakt. De afspraken die wij in de 

bijeenkomsten hebben gemaakt, worden in januari 2018 operationeel.  

 

Pilot Centrum Oost: Samenwerking formele en informele zorg  

Om de mensen in het Centrum de zorg te geven die zij nodig hebben, is een goede samenwerking tussen formele en informele zorg essentieel. Het moet 

“gewoon” worden dat de ondersteuning vormgegeven wordt door een samenspel van eigen netwerk, buren, vrijwilligers en in de laatste plaats 

professionals. Hiervoor is het nodig dat professionals goed weten wat ze van informele netwerken kunnen en mogen verwachten. Het is belangrijk dat 

zowel formele als informele partijen weten wat er nodig is om zo optimaal mogelijk samen te werken.  

Uit de eerste inventariserende gesprekken in Centrum Oost bleek zowel bij formele als informele partners er een grote zorg te bestaan over de toenemende 

groep ouderen die met chronische problemen kampen, zoals eenzaamheid en dementie. Besloten is om een pilot op te zetten om gezamenlijk met formele 

en informele partijen de best mogelijke zorg voor deze ouderen te organiseren. Hierbij concentreren we ons vooral op de problematiek rond dementie. 

Door deze zorg samen te organiseren, willen we meer grip krijgen op wat er nodig is om een goede samenwerking te realiseren tussen formele en informele 

partijen. 

 

De eerste inventarisatie 

Uit de eerste gesprekken blijkt dat verschillende betrokken partijen al veel bijdragen om kwetsbare ouderen te ondersteunen, maar dat er vaak nog 

onvoldoende gebruik gemaakt wordt van elkaars krachten en expertise. Met een gemengde groep gaan we zoeken naar een manier waarop het 

eenvoudiger wordt om samen de ondersteuning vorm te geven en samenwerking logischer wordt voor alle partijen. Door samen deze uitdaging op te 

pakken, hoopt de alliantie inzichten te verwerven in wat er wel en niet werkt in de samenwerking. Deze inzichten willen we gebruiken om in het gehele 

stadsdeel de samenwerking te verstevigen tussen formele en informele partijen.  
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Tijdens een startbijeenkomst in oktober waar een groot scala aan betrokken partijen aanwezig waren (van de pohér tot de buurtbewoners, van 

maatschappelijk werk tot de vrijwilligersorganisaties) hebben we onderzocht welke stappen we hiervoor onder andere moeten zetten om gezamenlijk de 

zorg voor de kwetsbare groep ouderen vorm te geven. Hieruit kwamen een aantal aandachtspunten. Deze punten hadden te maken met de verbinding die 

beter gelegd moet worden tussen de ondersteuning vanuit de WMO en de zorg die gefinancierd wordt vanuit zorgverzekeringswet. Ook gaven informele 

partijen aan dat ze niet altijd vonden dat er voldaan werd aan bepaalde randvoorwaarden voor een goede samenwerking, zoals duidelijke 

informatieoverdracht tussen formele en informele partijen. Ook gaven verschillende partijen aan behoefte te hebben aan meer kennis en expertise over het 

omgaan met mensen met dementie.  

 

Wat hebben we gedaan in 2017 

We hebben aangesloten bij de bijeenkomsten die de Eerstelijns Amsterdam heeft georganiseerd voor de huisartsen in het Centrum. Samen met de 

wijkverpleging hebben we met de huisartsen gesproken over hoe we de keten rond dementie tussen huisartsen, wijkverpleging en WMO zorg kunnen 

verbeteren. In dit overleg zijn eerste afspraken gemaakt die in 2018 verder zullen worden uitgewerkt.  

Met informele partijen is verder ingegaan op wat zij nodig hebben om tot een goede samenwerking te komen binnen het wijkzorgnetwerk. In verschillende 

overleggen hebben informele partijen aangegeven wat zij belangrijk vinden binnen de samenwerking met formele partijen. Ook willen de informele partijen 

nauwer met elkaar gaan samenwerken zodat ze nog makkelijker naar elkaar kunnen doorverwijzen en het voor formele partijen ook eenvoudiger wordt om 

naar een informele partij door te verwijzen omdat formele partijen niet meer alle informele partijen apart hoeven te kennen. De projectleider zit in de 

stuurgroep van het Spillenproject dat vanuit de eenzaamheidsgelden van de gemeente Amsterdam is opgezet door het stadsdorp Centrum Oost. Hierdoor 

krijgt de alliantie goed inzicht in hoe de samenwerking tussen bewonersgroepen en formele zorg vorm kan krijgen. 

Daarnaast is een werkgroep samengesteld die er in 2018 zorg voor gaat dragen dat Centrum Oost dementie vriendelijk wordt. Hierbij zullen mantelzorgers, 

bewoners, vrijwilligers en professionals (zowel WMO professionals als ZVW professionals) samen op trekken.  

 

Ontmoeten en leren kennen 

Om goed samen te werken, moet je elkaar kennen. Hiervoor worden in het Centrum wijktafels georganiseerd. De wijktafel wordt breed gewaardeerd als het 

platform waar je verschillende partners uit de wijk kan ontmoeten. In 2017 is bij deze wijktafels de casuïstiek bespreking volgens de AKAD-methodiek 

geïntroduceerd. Door deze casuïstiek leren mensen breder te kijken en worden zij gestimuleerd om ook informele oplossingen in te zetten. Hoewel veel 

deelnemers aan de wijktafel aangeven de casuïstiek-bespreking te waarderen, zien zij ook beperkingen aan het bespreken van casussen in een hele grote en 

diverse groep.  
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Verschillende professionals geven aan dat zij naast de grote casuïstiek-bespreking bij de wijktafel veel verdieping halen aan kleinere casuïstiek-besprekingen 

die bijvoorbeeld georganiseerd worden op buurtniveau of aan de hand van een specifieke doelgroep. In september hebben een aantal organisaties daarom 

het initiatief genomen om een “mini akad overleg” te organiseren voor formele en informele partijen die mensen uit de ggz- en lvb-doelgroep 

ondersteunen. 

 

 In twee buurten organiseren een aantal partijen al een aantal jaren een klein casuïstiek overleg waarbij zij nog niet de AKAD-methode hanteren. Deze 

overleggen worden door de betrokken professionals als erg waardevol ervaren.  

 

Welzijnspartijen en bewonersgroepen geven aan onvoldoende ruimte bij de wijktafel te ervaren om echt goed stil te staan bij maatschappelijke signalen die 

zij zien en die van invloed zijn op de wijkzorg. Zij ervaren minder nut bij de casuïstiek-besprekingen die ze teveel op de zorg van het individu gericht vinden.  

 

Op basis van bovenbeschreven input zal in 2017 gekeken worden naar de opzet van de wijktafel en de overleg- en ontmoetstructuur in Amsterdam 

Centrum. Een groep betrokken deelnemers aan de wijktafels denkt mee over hoe een goede basis infrastructuur om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren 

kennen in het Centrum eruit moet zien. Ook bestaande overleggen zullen een plek krijgen binnen deze structuur. Hierbij wordt gekeken naar wat er nodig is 

dat bij goedlopende casuïstiek overleggen er meer aandacht komt voor informele oplossingen.  

 

Daarnaast is het goed dat partijen elkaar en elkaars aanbod op andere manier leren kennen. Hiervoor heeft de alliantie in samenwerking met de Omslag in 

2017 twee “je-kunt-meer ”tours georganiseerd. 

 

Achtervang 

Wanneer het niet lukt om de passende ondersteuning te bieden aan een bewoner en het de professional ook niet lukt om binnen of buiten het 

wijkzorgnetwerk een organisatie te vinden die de ondersteuning goed kan uitvoeren, heeft de alliantie in 2017 een achtervang systeem opgezet. Het 

achtervang systeem bestaat uit een kleine groep van 4 professionals en de projectleider. Wanneer professionals binnen het wijkzorgnetwerk vastlopen, 

kunnen zij een casus indienen. De achtervang-groep zal naar de casus kijken en bindend advies geven over welke organisatie de ondersteuning het best kan 

oppakken. 

 

In de achtervang-groep zit een ervaren maatschappelijk werker van CentraM, een cliëntondersteuner van MEE AZ, een wijkwerker van DOCK en een 

ambulant begeleidster van Cordaan die ook deeltijd bij Samen DOEN werkt. Casussen kunnen nu nog aangemeld worden via wijkzorgcentrum@gmail.com.  
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De alliantie wijkzorg heeft deelgenomen aan diverse stedelijke overleggen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het achtervang systeem en 

implementeert het stedelijk systeem in 2017 in het Centrum.  

 

Overige netwerken 

In 2017 heeft de wijkzorg alliantie veel ingezet op het versterken van de verbinding met verschillende relevante netwerken. Zij heeft huisartsen 

bijeenkomsten bezocht en afstemming gezocht met 1ste Lijn Amsterdam. 1ste Lijn Amsterdam heeft vervolgens het initiatief genomen om samen met een 

kleine groep huisartsen samen te bekijken hoe de aansluiting tussen huisartsen en de wijkzorg beter kan. De huisartsen en poh’ers worden betrokken bij de 

pilots die de alliantie heeft opgezet in Centrum West en Oost.  

 

Ook hebben wij de samenwerking gezocht met andere relevante voorzieningen zoals de paramedici en willen wij ook de samenwerking aan gaan met 

organisaties zoals woningbouwcorporaties en de wijkagent. De projectleider werkt nauw samen met het stadsdeel Centrum en heeft periodiek overleg met 

de gebiedscoördinatoren. Tot slot hebben wij in 2017 verbinding gelegd met andere relevante netwerken zoals de Samen DOEN teams, OKT en de 

activeringsteams. Gezamenlijk met deze partners wil de alliantie bekijken wat de meest effectieve en beste manieren zijn om goed met elkaar samen te 

werken.  

 

In 2017 heeft de alliantie extra aandacht besteed aan het betrekken van de organisaties voor huishoudelijke hulp. Voor deze organisaties is de wijkzorg 

nieuw en voor de verwijzers binnen de wijkzorg is het nieuw om zelf te indiceren. Met deze partijen is gekeken wat zij nodig hebben om goed hun werk uit 

te kunnen blijven voeren. 

 

In het Centrum willen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de basisvoorzieningen meer samen optrekken. De alliantie is hierbij aangesloten en werkt 

nauw samen met de kwartiermakers van deze opdracht. In 2018 zullen de alliantie en de aanbieders van de basisvoorzieningen nog een stap zetten om de 

samenwerking nog verder te intensiveren. 

 

Daarnaast wil de alliantie dat ervaringsdeskundigen en bewoners mee denken over hoe goede ondersteuning er uit ziet. Ook willen ze dat ze mee kunnen 

monitoren of de inzet die gepleegd wordt ook effect heeft. Hierover is een eerste verkennend gesprek gevoerd met Cliëntenbelang Amsterdam.  
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Stedelijke afstemming 

De alliantie participeert in verschillende stedelijke netwerken rond kwesties die relevant zijn voor de wijkzorg. Zij heeft de achtervang volgens het stedelijk 

model vormgegeven in het Centrum. Daarnaast zal zij deelnemen aan de stedelijke werkgroep rond deskundigheidsbevordering. De projectleider heeft 

regelmatig overleg met de andere projectleiders uit de andere stadsdelen. Gezamenlijke stemmen zij ook af hoe zij bepaalde onderwerpen kunnen 

oppakken. De allianties hebben een aantal opgaven gemeenschappelijk opgepakt. Het betreft: 

 

· communicatievraagstukken (allianties Oost en West),  

· een opleiding aanbod voor wijkzorgpartners (Zuid, Nieuw-West, Centrum en Zuidoost). 

· het bijdragen aan de stedelijke werkgroep deskundigheidsbevordering (Centrum en Nieuw-West). 

· het bijdragen aan de stedelijke werkgroep achtervang (West en Noord). 

 

Verder wisselen projectleiders van de allianties elkaar af in het bijwonen en vertegenwoordigen op (stedelijke) bijeenkomsten. 

 

 

Uitdagingen in de uitvoering 

Een grote uitdaging binnen het succesvol opzetten van een succesvol en effectief wijkzorg netwerk is dat het gebruik van het netwerk een onderdeel moet 

worden van het dagelijks werken van de mensen binnen de wijkzorg. Dit betekent dat mensen die soms al lange tijd op een bepaalde manier werken anders 

moeten gaan werken en anders naar hun werk moeten gaan kijken. De bereidwilligheid om dit te doen is er, alleen is de praktijk soms weerbarstig. Drukke 

agenda’s en oude gewoontes zijn niet makkelijk te veranderen en de verandering kost tijd en aandacht.  

Daarnaast is Amsterdam een dynamische stad vol goede ideeën en initiatieven. Er ontstaan binnen verschillende organisaties en de gemeenten aanpakken 

die de wijkzorg raken en beïnvloeden. Helaas wordt er niet altijd tijdig met de wijkzorgpartners gecommuniceerd waardoor soms dubbelingen in het aanbod 

ontstaan of professionals het gevoel hebben van alle kanten opdrachten te krijgen.  
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In 2018 gaan we verder op de weg die we in 2017 zijn is ingeslagen. In dit hoofdstuk beschrijven we concreter de aandachtspunten voor het komend jaar. In 

een toegevoegd schema worden vervolgens de doelen en de daaraan gekoppelde activiteiten en de gewenste resultaten schematisch weergegeven. We 

beschrijven daarbij ook de wijze van meten en monitoren, afhankelijk van het soort activiteit. De doelen zijn geclusterd in drie vraagstukken vanuit de 

opdracht: ‘toegang/vraagverheldering, ‘wisselwerking formeel – informeel’ en ‘facilitator rol alliantie/achtervang’.  

 

Er zal gaandeweg 2018 een en ander worden bijgesteld of gecombineerd met bijvoorbeeld de andere allianties, of doordat de centrale stad iets biedt. Veel 

van de activiteiten die de alliantie in 2018 uitvoert, zullen mede vorm worden gegeven op basis van de uitkomsten van de pilots die de alliantie in 

samenwerking met haar partners in 2017 heeft uitgevoerd. 

 

Een fictief doorkijkje: een wijkzorg-casus in 2019 

Ina de Wit is 79 jaar en woont al haar hele leven in de Jordaan. Ze heeft een dochter en twee 

kleinkinderen. Haar dochter woont in Zwolle, dus kan helaas niet vaak op bezoek komen. Ze was 

altijd een actieve vrouw die veel in de buurt deed. De laatste tijd vergeet Ina steeds vaker dingen, 

laat ze het gas aan staan en is laatst om vier uur ’s nachts op straat gezien in haar pyjama. Haar 

buurvrouw Marie hoorde van dit incident. Marie weet dat ze in het Claverhuis goed weten welke 

zorg er beschikbaar is. Marie en Ina gaan samen naar het Claverhuis en hebben daar gesproken met 

een maatschappelijk werkster van CentraM. Ze heeft hun goed geholpen. De maatschappelijk 

werkster is na het gesprek ook bij Ina thuis geweest en heeft ervoor gezorgd dat er thuiszorg komt 

die ervoor zorgt dat haar huis op orde blijft. Ook komt er nu een keer per week iemand van Cordaan 

langs die met haar de week bespreekt en haar helpt bij het vasthouden van een dagstructuur. In de 

buurt is ook besproken hoe ze samen Ina een beetje in de gaten kunnen houden en ze weten haar 

goed te blijven betrekken bij activiteiten die georganiseerd worden in de wijk. Ze worden hierbij 

ondersteund vanuit het Claverhuis die hun helpen in de omgang met beginnende dementie. Ook 

kunnen zij via het Claverhuis zorg signalen delen wanneer zij zich zorgen maken over Ina. De 

betrokken hulpverleners van Ina hebben samen een appgroep waarin ze snel kunnen afstemmen. 

Hierin zit ook de wijkverpleegster die regelmatig contact heeft met de huisarts van Ina.  
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2.1. Een goede toegang 

 

Toegang en vraagverheldering 

Toegang tot de wijkzorg betekent dat het voor iemand die zorg en ondersteuning nodig heeft het relatief eenvoudig is om, om hulp te vragen en passende 

ondersteuning te ontvangen. Niet alleen inwoners weten de weg naar de wijkzorg te vinden, ook andere betrokkenen in de wijk, zoals huisartsen, 

klantmanagers en buren weten de weg naar de wijkzorg te vinden. Dit betekent dat toegang tot de wijkzorg laagdrempelig en eenvoudig moet zijn. In 2018 

willen we bereiken dat de eerste vraagverheldering door medewerkers zoveel mogelijk op een eenduidige manier gebeurt en dat de toegang zo eenvoudig 

mogelijk is ingericht. Daarnaast is het belangrijk dat mensen met een hulpvraag ondersteund worden in het vinden van het meest passende aanbod binnen 

het wijkzorgnetwerk zodat zij niet het gevoel krijgen dat zij verdwalen in de veelvoud aan organisaties en ondersteuningsmogelijkheden. Hiervoor is het 

nodig dat medewerkers en vrijwilligers goed op de hoogte zijn van het diverse aanbod in de wijk.  

Alle mensen moeten toegang hebben tot de voorzieningen binnen de wijkzorg. Ook mensen met ingewikkeld gedrag door bijvoorbeeld een ggz-

achtergrond, verslaving of bijvoorbeeld dementie, moeten op een passende manier ondersteund worden. Dit betekent dat wij er in 2018 zorg voor dragen 

dat medewerkers meer kennis krijgen over het herkennen van en omgaan met bepaalde problematiek en doelgroepen. Daarnaast stimuleren we dat 

organisaties in de omgang met bepaalde doelgroepen sneller en effectiever gebruik te maken van elkaars aanbod, expertise en kennis. In 2018 zullen we 

ervoor zorgen dat, mede op basis van uitkomsten van de pilots, de mensen die de voorhoede vormen binnen de wijkzorg (zoals bijvoorbeeld de 

cliëntondersteuners), goed het aanbod binnen de wijkzorg kennen en makkelijk benaderbaar zijn voor inwoners van het Centrum en andere verwijzers. Tot 

slot zullen we in 2018 een integrale aanpak ontwikkelen samen met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de basisvoorzieningen in het Centrum, 

wat de toegankelijkheid van de wijkzorg zal vergroten.  

 

De uitrol van de lessen van de pilots met betrekking tot realisatie toegankelijkheid  

In 2018 willen we de uitkomsten en lessen die wij leren uit onze twee pilots implementeren om zodoende de toegankelijkheid tot de wijkzorg en binnen het 

netwerk in het Centrum te vergroten. De pilot in Centrum Oost geeft ons inzicht in wat er nodig is om mensen met complex gedrag en of zorgvragen (zoals 

ggz achtergrond of dementie) de ondersteuning te bieden die zij vanuit de wijkzorg nodig hebben. We weten wat wij kunnen inzetten om de verschillende 

betrokken partijen (van bewoners tot professionals) te ondersteunen zodat zij zich toegerust voelen om ook mensen met complexere problematiek te 

ondersteunen en te blijven betrekken. De deskundigheidbevordering die hiervoor nodig is, hebben we in 2018 in beeld en we weten hoe we dit het best 

kunnen inzetten. 

Door de pilot in Centrum West weten we hoe we het voorportaal van de wijkzorg in kunnen richten zodat de toegang  tot de wijkzorg voor de bewoners van 

het Centrum herkenbaar, laagdrempelig  en zo eenduidig mogelijk is. Vanaf januari experimenteren we in het Claverhuis met een voorportaal voor zorg- en 

ondersteuningsvragen binnen de WMO. Medewerkers van verschillende organisaties bieden gelijkwaardige ondersteuning bij vraagverheldering en 
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doorverwijzingen gaan altijd zo snel mogelijk en voelen voor zorgvragers niet als een last of ingewikkeld. Dit zal niet vanzelf gaan, maar de lessen die wij 

leren door dit in het Claverhuis door te voeren zullen we gebruiken als blauwdruk om dit breed in het hele wijkzorgnetwerk uit te rollen. We zullen dit 

uitrollen bij de huizen van de buurt, maar ook bij de verschillende betrokken partners uit het netwerk, zodat allen zo eenduidig mogelijk over de toegang tot 

het wijkzorgaanbod communiceren. We betrekken hierbij niet alleen de formele zorgpartners maar ook informele partijen en bewonersgroepen. Een 

bijkomend doel hierbij is dat we willen dat zoveel mogelijk bewoners in het Centrum bekend zijn met het feit dat zij op een laagdrempelige manier hun zorg- 

en ondersteuningsvragen kunnen stellen.  

 

Toegankelijkheid binnen het wijkzorgnetwerk 

Een goede toegankelijkheid betekent dat alle partijen binnen het netwerk gebruik maken van elkaars aanbod, expertise en deskundigheid. De zorgvrager 

moet de best mogelijke ondersteuning krijgen die nodig is. Dit kan betekenen dat je iemand naar een andere organisatie doorverwijst en of gebruik maakt 

van aanvullend aanbod. Mensen moeten makkelijker andere partijen in het netwerk kunnen inschakelen wanneer een andere ondersteuning dan de eigen 

geboden ondersteuning geschikter is.  

 

Partijen moeten hiervoor elkaar binnen het netwerk goed weten te vinden. In 2018 zullen we ervoor zorgen dat de betrokken partijen goed elkaars aanbod 

kennen en zelf steeds meer in staat zijn om de afweging te maken welke organisatie(s) het best de ondersteuning kan oppakken. Dit bereiken we doordat 

een groot scala aan partijen actief meedoen aan de uitvoering van de pilots en aanvullende activiteiten waardoor ze door samen te werken elkaar beter 

leren kennen. Ook faciliteert de alliantie diverse overleg- en ontmoet momenten, waar onder andere de AKAD methodiek wordt gehanteerd voor casuïstiek 

bespreking. Ook zullen een aantal mensen als levende sociale kaart fungeren, die altijd te raadplegen zijn. Waar nodig zullen we hier ook aanvullend 

deskundigheidsbevordering voor organiseren.  

 

Een fictief doorkijkje 2: een wijkzorg-casus in 2019  

John woont vier jaar op de Oostelijke Eilanden. John heeft een stoornis in het autistisch spectrum en 

kan soms erg depressief worden. Hij komt soms dagen niet naar buiten en heeft ook lichte 

straatvrees. John krijgt ambulante begeleiding van HvO Querido. De laatste tijd gaat het eigenlijk 

best goed met John en hij is toe aan een volgende stap. Hij wil graag iets doen met koken en nieuwe 

mensen ontmoeten, maar vindt het erg eng om dit alleen te doen. De begeleidster van HvO Querido 

heeft tijdens het kleine AKAD-overleg de casus van John besproken. De Regenboog Groep gaf aan 

aanbod te hebben dat John verder kan helpen en heeft na overleg met John een maatje voor hem 
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gezocht. Het maatje gaat samen met John naar een kookgroep. In de eerste maanden gaan John en 

zijn maatje samen naar de kookgroep. Na een aantal maanden geeft John aan het ook alleen te 

durven. Het maatje bezoekt hem nog een tijd voor de gezelligheid. Bij zijn kookgroep ontmoet John 

een paar mensen met wie hij het erg gezellig heeft. Hij besluit samen met hun een eetgroep te 

vormen en samen gaan ze ook naar de buurtrestaurants. Doordat John meer te doen heeft en meer 

contacten heeft, voelt hij zich minder eenzaam. John en zijn begeleidster van HvO Querido bepalen 

samen dat hij minder ondersteuning nodig heeft van haar en ze besluiten dat ze haar 

begeleidingsuren terug gaat brengen. Ze spreken af dat wanneer het minder goed met John gaat hij 

haar altijd kan bellen en zij wel nog vinger aan de pols zal houden. De mensen van DOCK waar hij zijn 

activiteiten doet, snappen John goed en hebben middels een training ook kennis opgedaan over 

depressie en autisme. Hierdoor kunnen ze ook beter monitoren of het goed gaat met John.  

 

2.2. Versteviging wisselwerking formele en informele partijen 

Samenwerking formeel en informeel 

Het netwerk rond de wijkzorg slaagt wanneer er een goede samenwerking is tussen verschillende partijen, individuen en organisaties. Een goede 

samenwerking lukt wanneer je samen achter dezelfde doelstellingen staat en ieder een eigen rol binnen het geheel heeft en deze rol ook door iedereen 

erkend en herkend wordt. De alliantie wil in 2018 de samenwerking tussen de verschillende formele en informele partijen verder verstevigen en verdiepen. 

Hierdoor willen we ervoor zorgen dat de partijen elkaar goed kennen en goed bekend zijn met elkaars aanbod. Daarnaast zien we het ook in 2018 tot onze 

taak om inzicht te geven in de ondersteuningsvragen die er in de wijk zijn en welke vormen van (informele) zorg nodig zijn om al die ondersteuningsvragen 

te kunnen beantwoorden.  

 

Een goede samenwerking tussen formele en informele partijen betekent ook dat binnen het netwerk iedere partij een gelijkwaardige positie heeft die recht 

doet aan de rol die iemand in neemt binnen het netwerk. Bewonersgroepen hebben een andere positie binnen het wijkzorg netwerk dan ambulant 

begeleiders en vrijwilligers hebben andere wensen dan mensen die in de hulp bij huishouding werken. In een goed functionerend netwerk sluiten deze 

rollen nauw op elkaar aan en zijn ze aanvullend. De verwachtingen zijn over en weer reëel en voor iedereen helder. Iedereen heeft zeggenschap over hoe hij 

zijn rol oppakt en wat er wel en niet van iemand gevraagd mag worden. Eind 2018 wil de alliantie dat de kennis over elkaar en de bekendheid met elkaar in 

zo’n mate gegroeid is dat samenwerking vanzelfsprekend en makkelijker te realiseren is.  
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De uitrol van de lessen van de pilots met betrekking tot samenwerking formeel informeel  

Door onze pilots en activiteiten hebben we inzicht in hoe we de samenwerking tussen verschillende partijen kunnen verbeteren. In Centrum West leren we 

hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat de toegang tot wijkzorg open en toegankelijk is. We leren om goed te luisteren naar bewoners en zorgvragers zelf 

en geven hun ervaringen een plaats binnen het vormgeven van de toegang en tegelijkertijd ook te ontdekken welke rol deze groepen zelf kunnen spelen om 

hun mede bewoners te helpen de weg richting wijkzorg te vinden. De inzichten die wij krijgen over het betrekken van bewoners en ervaringsdeskundigen 

zullen we in de loop van 2018 breed in al onze activiteiten implementeren.  

Het voorportaal van het Claverhuis zal worden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Hierbij zullen we leren welke kennis vrijwilligers nodig hebben 

en welke ondersteuning zij nodig hebben van professionals om deze rol goed uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd leren we hier wat professionals nodig 

hebben om op structurele basis nauw samen te werken met vrijwilligers.  

In Centrum Oost pakken we met verschillende partijen gezamenlijk de uitdaging op om te kijken hoe we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat mensen met 

dementie de beste mogelijke ondersteuning krijgen. We onderzoeken samen wat we iedere partij voor de doelgroep kan betekenen en op welke manieren 

men elkaar het best kan vinden en gebruik kan maken van elkaars expertise. Hierbij kijken we wat we nodig hebben om elkaar makkelijk te vinden en 

zoeken we naar gemeenschappelijk taal en begrip zodat samenwerking in ondersteuning vanzelfsprekend en makkelijker wordt. De inzichten die wij door 

deze samenwerking verwerven, gebruiken we om ook samen andere uitdagingen binnen het wijkzorg netwerk op te pakken.  

 

Inbreng formeel en informeel 

In het wijkzorg netwerk vinden wij het belangrijk dat de stem van het informele netwerk net zo gehoord wordt als de stem van het formele netwerk. 

Bewoners, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers worden altijd uitgenodigd om hun visie te geven over ontwikkelingen binnen de wijkzorg. Ook worden 

zij actief betrokken bij overleggen en ontmoetingen. Zij worden mede uitgenodigd na te denken over de invulling van de overleggen en signalen worden 

geagendeerd. Wij kijken hoe we informele partijen kunnen faciliteren makkelijker hun ideeën onder de aandacht te brengen binnen formele overleggen.  

Niet alleen het informele netwerk wordt actief betrokken, ook de stem van de hulpvragers zelf wordt door de alliantie actief betrokken. Wij vinden het 

belangrijk dat zorgvragers ook zelf zeggenschap hebben over het vormgeven van hun eigen zorg en ondersteuning.  

2.3. Facilitator taken alliantie 

De alliantie verbindt en stimuleert 

De alliantie ziet als haar taak het netwerk te verbinden en aan te jagen waar nodig. Hiervoor ziet de alliantie het als haar taak alle wijkzorgpartners 

in het Centrum, op duurzame wijze (continuïteit) en praktisch (op maat) te faciliteren. Zij wil werken aan een structuur en cultuur waar van elkaar geleerd 



Jaarplan 2018 Alliantie Wijkzorg Centrum  19 

 

wordt, waar mensen elkaar ontmoeten en van elkaar weten waar ze goed in zijn en hoe ze elkaar in het bieden van zorg en welzijn goed kunnen aanvullen. 

De alliantie biedt waar nodig scholing en deskundigheidsbevordering.  

 

In 2018 zal de alliantie niet alleen zorgen voor goede verbindingen binnen het wijkzorg netwerk, maar zij zal er ook voor zorgen dat in het Centrum de 

verbinding met voorzieningen en zorg die niet binnen de wijkzorg vallen versterkt worden. De basisvoorzieningen in het Centrum zijn belangrijk voor de 

bewoners van het Centrum en zijn van invloed op het succes van het wijkzorg netwerk. In het Centrum wil de alliantie ervoor zorgen dat er een integrale 

werkwijze komt waarbij de basisvoorzieningen nauw optrekken met de wijkzorg. Dit proces zal in januari starten vanuit de stuurgroep van de alliantie 

aangevuld met de bestuurders van de basisvoorzieningen.  

 

Aanvullend hierop zal de alliantie de verbinding blijven zoeken met (gemeentelijke) zorg en ondersteuningsorganisaties. Ze zal nauw blijven samenwerken 

met de Eerstelijns Amsterdam. Zij zal samen met hun onderzoeken hoe we zorgketens rond bijvoorbeeld dementie, maar ook andere ketens kunnen 

versterken en de samenwerking kunnen vereenvoudigen en verbeteren. Ook zal zij de samenwerking blijven opzoeken met gremia als SamenDoen, de 

Activeringsteams en het OKT.  

 

Wanneer de ondersteuning van een bewoner niet goed van de grond komt en de betrokken professionele partij het niet lukt om zelf binnen het netwerk de 

ondersteuning goed neer te zetten en dus vastloopt, functioneert binnen het Centrum het systeem van achtervang. Binnen de achtervang bekijkt een klein 

groepje professionals wie de ondersteuning het best kan oppakken en geeft vervolgens een bindend advies.  

 

Overleg en ontmoeting 

Binnen het wijkzorg netwerk is het belangrijk dat alle verschillende partijen elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar beter leren kennen. In het Centrum 

zoeken we naar een infrastructuur van ontmoetingen en overleg dat recht doet aan de behoeftes en wensen van alle betrokkenen. Dit betekent dat we 

ervoor gekozen hebben om naast kleinere casuïstiek overleggen waar vooral professionals aanschuiven, ook een grotere rol toedichten aan bewoners en 

wijk overleggen en overleggen met informele partijen. Signalen en onderwerpen die in deze overleggen geagendeerd worden, kunnen later weer 

geagendeerd worden bij wijktafels waar zowel formele als informele partijen samen komen. Bij de wijktafels zullen relevante casussen besproken worden 

volgens de AKAD methodiek. 

In 2018 gaan we experimenteren om te uit te zoeken hoe we de wijktafels voor iedereen relevant en interessant maken. Hiervoor willen we elke keer een 

ander thema centraal stellen bij de wijktafels. De thema’s worden bepaald door zowel de formele als de informele partijen. De organisatie van de wijktafel 

wordt gedaan door een wisselende groep van formele en informele partners. Het voordeel hiervan is dat in de samenwerking van samen een wijktafel 

organiseren mensen elkaar ook beter leren kennen.  
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Stedelijk samenwerken 

De verschillende allianties willen het komende jaar op diverse onderwerpen samen optrekken. De wijkzorg is voor alle Amsterdammers en daarom is het 

belangrijk dat ook de “look and feel ”van de wijkzorg zoveel mogelijk hetzelfde is. Bewoners uit verschillende stadsdelen moeten dezelfde kwaliteit wijkzorg 

ontvangen en door regelmatig overleg en uitwisseling hopen we dat stedelijk te bereiken. Daarnaast vinden we als stedelijke allianties het belangrijk dat de 

informatie voorziening voor alle medewerkers in Amsterdam gelijk is. Medewerkers werken vaak in verschillende stadsdelen, dus vinden we het belangrijk 

dat zij op een eenduidige manier toegang hebben tot relevante informatie. Daarnaast willen we stedelijk van elkaar leren en gebruik maken van elkaars 

good practices en goede initiatieven. 

 

De toekomst 

In 2018 zal de alliantie nog sterker inzetten op dat alle betrokken partijen in het Centrum zich samen verantwoordelijk voelen van het slagen van het 

netwerk. Het samenwerken, moet een onderdeel van het dagelijks werkproces zijn voor alle betrokkenen in het Centrum. Partijen moeten zich eigenaar 

voelen van de overleggen en de projecten die zij samen oppakken, zodat zij samen er ook na 2018 voor blijven zorgen dat alle bewoners van het Centrum de 

ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. De alliantie zal blijven aanjagen waar nodig en samenwerking en verbinding stimuleren waar dit nog 

ontbreekt. 

 

 

 

Toegang, vraagverheldering, triage 

Doelen: 

· Goede informatievoorziening over wijkzorg;  

· Eenduidige toegang en gezamenlijke wijze van vraagverheldering;  

Gewenste resultaten Activiteiten Meten & monitoren 

De uitkomsten en  lessen die komen uit de 

pilot over toegankelijkheid in het Claverhuis is 

uitgevoerd, worden uitgerold te worden naar 

andere delen van het Centrum en de toegang 

tot de wijkzorg is zo eenduidig mogelijk 

Vanaf januari werken verschillende organisaties in het 

Claverhuis samen om een voorportaal voor de wijkzorg te 

vormen. Gezamenlijk zijn alle organisaties die bij het 

Claverhuis betrokken om de toegang tot de wijkzorg te 

optimaliseren. Voor hulpvragers maakt het dan niet uit met 

In het tweede kwartaal van 2018 worden 

de eerste uitkomsten en lessen 

gepresenteerd. Op basis hiervan komt 

een voorstel voor een uitrol naar andere 

gebieden in het Centrum. Dit voorstel 
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georganiseerd (zowel online als offline). 

 

Mensen actief binnen de wijkzorg voelen zich 

toegerust om een diverse groep mensen te 

kunnen ondersteunen. 

 

Een aantal getrainde professionals 

functioneren als levende sociale kaart voor 

iedereen in het Centrum, te beginnen in 

Centrum West. 

 

Partijen weten elkaar te vinden en de 

afweging te maken welke ondersteuning het 

best past bij een zorgvrager. 

 

 

Er is duidelijk welke basis informatie nodig is 

voor de betrokkenen in het wijkzorg netwerk. 

De Basisinformatie over wijkzorg is 

toegankelijk voor iedereen: wat wijkzorg is, 

wie daar wat in doet c.q. wat levert. 

welke organisatie je als eerste spreekt. 

 

De mensen die het voorportaal bemensen worden “levende 

sociale kaarten”.  

 De medewerkers (en vrijwilligers) van verschillende 

organisaties voeren zoveel mogelijk dezelfde manier van 

vraagverheldering en iedereen houdt zich aan de afspraken 

over doorverwijzen en overdragen. Er wordt in het eerste 

kwartaal deskundigheidsbevordering aangeboden op het 

gebied van vraagverheldering en sociale kaart. 

 

De mensen werkzaam binnen de wijkzorg worden toegerust 

om een diverse groep mensen met diverse hulpvragen te 

ondersteunen. Hierop wordt indien nodig scholing en 

deskundigheidsbevordering aangeboden.  

 

Rond maart zullen we pr activiteiten in Centrum West 

intensiveren om ook steeds meer mensen bekend te maken 

met het feit dat ze hun ondersteuningsvragen kunnen 

stellen. Hiermee hopen we nieuwe groepen te bereiken die 

tot heden nog onvoldoende gebruik maken van de wijkzorg 

mogelijkheden.  

 

In het tweede kwartaal van 2018 beschrijven we de eerste 

uitkomsten van de pilot in het Claverhuis en maken we een 

plan van aanpak om dit ook in andere delen van het 

Centrum door te voeren. 

 

We maken in het eerste kwartaal een inventarisatie van 

verschillende manieren waarop mensen toegang hebben tot 

en binnen de wijkzorg en bekijken wat er nodig (zowel 

online als offline) is om dit nog te verbeteren. Hiervoor 

gebruiken we ook de kennis die opdoen in de pilot en die 

behelst een fysieke en online uitrol. 

 

In het vierde kwartaal bekijken we of de 

ervaren en daadwerkelijke toegang tot en 

binnen het wijkzorg netwerk vergroot is. 

Dit doen we op basis van eigen evaluaties 

en informatie uit RiS.  

 

In 2018 is er een stedelijk online platform 

waarbij inzichtelijk wordt wie wat binnen 

de wijkzorg doet en wat je aan wie mag 

vragen.  

 

December 2018: 

verantwoording over uitvoering acties in 

jaarrapportage. 
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voortkomt uit wijk overleggen. 

 

 Stedelijk dragen de allianties in 2018 zorg voor een online 

goede informatie voorziening over de wijkzorg.  

 

Betrokken mensen gebruiken digitale middelen als 

WhatsApp om gezamenlijk contact te houden. 

 

Er worden regelmatig mogelijkheden geboden middels 

wijktours e.d. om kennis te nemen van het diverse aanbod in 

de stad. 

 

 

Verstevigen wisselwerking formeel – informeel 

Doelen: 

· Goede samenwerking met informele zorg en ondersteuning. 

Gewenste resultaten Activiteiten Meten & monitoren 

Alle stakeholders van het wijkzorgnetwerk, 

dus zowel zorgvragers, bewoners, vrijwilligers, 

mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich een 

gelijkwaardig partner van dit netwerk en 

voelen zich uitgenodigd om signalen te delen 

en mee te doen aan het netwerk om de best 

mogelijke ondersteuning te bieden.  

 

Formele en informele partijen weten elkaar te 

vinden om samen de best mogelijke 

ondersteuning vorm te geven. 

 

In de pilots die opgezet worden in Centrum West en 

Centrum Oost en ook bij overleggen en ontmoetingen 

worden bewoners en informele initiatieven als 

gelijkwaardige partner betrokken. Er wordt gezocht naar wat 

zij nodig hebben om deel te nemen. Hun advies wordt 

gevraagd op het gebied van toegankelijkheid en er wordt 

meer duidelijk wat wel en niet gevraagd kan worden van 

bewoners en informele initiatieven.  

 

Ervaringsdeskundigen worden regelmatig uitgenodigd om 

mee te denken en te kijken naar voorstellen en initiatieven 

rond het verbeteren van de kwaliteit van de wijkzorg.  

 

In Centrum Oost zullen formele en informele partijen 

gezamenlijk de ondersteuning voor mensen met dementie 

door ontwikkelen. Hierin wordt gekeken wat er voor nodig is 

De werkgroep rondom 

dementievriendelijk start in januari. 

 

De eerste uitkomsten rond de keten 

dementie zullen in een expertmeeting in 

april worden gedeeld. 

 

Rond het begin van het derde kwartaal 

van 2018 delen we de inzichten in hoe 

een effectieve samenwerking tussen 

formele en informele partijen rond de 

ondersteuning van een complexere 

doelgroep delen met het hele netwerk en  

 

De informele partijen en 

bewonersgroepen worden vanaf januari 
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om de meest optimale samenwerking te bewerkstelligen 

zodat er zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van ieders 

kracht en kunde. Waar nodig wordt scholing geboden. 

 

De lessen uit de pilots die zijn opgezet in Centrum West en 

Centrum Oost worden ook in de andere gebieden van het 

Centrum geïmplementeerd zodat er een stadsdeel-brede 

werkwijze ontstaat. 

 

Bij de wijktafels en overleggen wordt breed de AKAD 

methodiek gehanteerd om het anders denken onder  

professionals te stimuleren.  

actief uitgenodigd om deel te nemen aan 

wijk overleggen en ontmoetingen en te 

participeren als gelijkwaardige partner. 

Aan het einde van het jaar wordt 

bekeken of hun deelname groter is 

geworden. 

 

In het laatste kwartaal van 2018 

evalueren we met de partijen of de 

bekendheid met het informele aanbod is 

toegenomen en of de samenwerking 

tussen formele en informele partijen is 

vergroot en verbeterd. 
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De faciliterende rol van de alliantie 

Doelen: 

· Een faciliterende rol bieden, die duurzaam (continuïteit) en praktisch (op maat) is, aan alle wijkzorg partners in het Centrum; 

· Scholing en deskundigheidsbevordering als structureel deel van de wijkzorg; 

· Een structuur en cultuur waar van elkaar geleerd wordt. 

Gewenste resultaten Activiteiten/acties Meten & monitoren 

In het centrum ligt een goedlopende 

infrastructuur van ontmoet- en 

overlegmomenten waarbij formele en 

informele  partners elkaar regelmatig 

ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Aansluiten van alle organisaties die Wmo-

ondersteuning bieden op het 

wijkzorgnetwerk. 

 

 

 

 

Signaleren lacunes in de wijkzorg en daar 

acties op ondernemen. 

De alliantie In januari introduceert de alliantie een nieuwe 

overleg- en ontmoetstructuur waarbij wijktafels volgens 

thema’s wordt georganiseerd.  

 

 

De netwerkpartners worden actief uitgenodigd om thema’s aan 

te leveren voor wijktafels en worden betrokken bij de 

organisatie van de thematische wijktafels. Ook hebben de 

alliantiepartners een rol om er zorg voor te dragen dat ook bij 

andere overleggremia relevante thema’s worden opgepakt.  

 

De alliantie onderhoudt actief contact en stemt af met de 

overheid over de uitvoering van haar (Wmo)beleid, heeft 

contact over de voortgang van de alliantiepartners in de 

wijkzorg en is vanuit die rol ook strategisch partner van het 

stadsdeel. 

 

Lacunes ‘ophalen’ bij de wijktafels en de teams in de wijken:  

Wat al naar voren komt is het tekort aan kennis en aan 

capaciteit voor ondersteuning en zorg voor demente ouderen 

die zelfstandig wonen. Hierbij stimuleert de alliantie dat 

partijen gezamenlijk bekijken hoe zij ervoor kunnen zorgen dat 

bepaalde lacunes ingevuld worden. 

De nieuwe overlegstructuur begint in 

januari. De nieuwe overleg structuur 

wordt in de zomer geëvalueerd en 

waar nodig aangepast. 

 

 

Systematische scholing en Alle scholing wordt bepaald op basis van vraag en is aanvullend Monitoring en meten:  



Jaarplan 2018 Alliantie Wijkzorg Centrum  26 

 

deskundigheidsbevordering van alle 

professionals die met vraagverheldering te 

maken hebben; 

 

 

Professionals en vrijwilligers, mantelzorgers 

e.a. die informeel actief zijn en die 

raakvlakken hebben  

zijn gezamenlijk geschoold 

op scholing die al stedelijk wordt aangeboden. 

 

 

Scholing en deskundigheidsbevordering zijn hierboven 

genoemd, samenvattend: 

· Methodieken: signaleren en vraagverheldering  

· Professioneel samenwerken (brede blik, over 

organisatiegrenzen heen kijken) 

· Specifieke kennis: GGZ-problematiek /psychiatrie (EPA-

convenant) en over ouderen (het Centrum heeft relatief 

hoog aantal alleenstaande ouderen) 

· Handvatten ‘gelijkwaardig werken met profs en 

vrijwilligers’ 

· “Wandelende sociale kaarten”: oefenen hoe collega’s te 

vinden en te betrekken  

· Wijktours (2x per jaar) organiseren: informatie uit de wijk 

/sociale kaart (weer) goed op het netvlies krijgen. Het gaat 

hier niet alleen om zorg, maar ook om basisvoorzieningen 

en participatie. 

 

Inventariseren en combineren welke scholing er is/komt:  

· Scholing aangeboden vanuit de centrale stad, zoals voor 

‘vraagverheldering’ en ‘basis wijkzorg’.  

· Afstemmen ontwikkelplannen van de wijkzorg aanbieders. 

· Opnemen als onderdeel van de ontwikkelagenda van de 

wijktafels. 

· Inzet van partners voor scholing op specifiek gebied, zoals 

vanuit de GGZ. 

Wat er aan scholing gedaan is wordt 

opgenomen in de jaarrapportage 

wijkzorg. 

 

Verder groeien van een pioniersnetwerk naar 

het niveau van een ‘proactief netwerk’  

 

 

In 2018 maken we ook de beweging dat het eigenaarschap van 

het netwerk overgaat naar de partijen zelf. In alle activiteiten 

die wij ondernemen betrekken wij het gehele wijkzorgnetwerk 

waarbij wij ook het eigenaarschap van bepaalde onderdelen 

verdelen.  

Monitoring: 

Steeds meer partijen voelen zich 

eigenaar van onderdelen binnen de 

wijkzorg. Dit uit zich doordat mensen 

zelf de samenwerking op zoeken om 
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ondersteuningsvraagstukken op te 

pakken 

 

 

 

 

De wijkzorg is verbonden met relevant 

aanbod. Hierbij werken ze nauw samen met 

zowel het aanbod in de basisvoorzieningen als 

met de aanbieders die verzekerde zorg bieden 

en overige zorgorganisaties 

De alliantie start in januari een traject waarin ze integraal 

aanbod ontwikkeld in nauwe afstemming met de 

basisvoorzieningen. Hierbij is het doel dat wijkzorg en 

welzijn zoveel mogelijk integraal aangeboden wordt aan de 

bewoners van het Centrum 

 

De alliantie zal in heel 2018 actief de samenwerking 

opzoeken met andere zorg-organisaties, zoals aanbieders 

van verzekerde zorg, SamenDoen, OKT en activeringsteams. 

Deze teams zullen ook uitgenodigd worden voor wijk 

overleggen en het aandragen van bijvoorbeeld thema’s. 

Waar relevant zullen zij ook uitgenodigd worden om deel te 

nemen aan activiteiten en pilots zoals georganiseerd vanuit 

de wijkzorg. 

In januari start het traject tot een meer 

integrale aanpak van de wijkzorg en de 

basisvoorzieningen. 

 

 

In de jaarrapportage zal beschreven 

worden hoe en wanneer andere 

zorgpartijen hebben deelgenomen aan 

activiteiten en pilots en wijk overleggen.  

Eenduidigheid over terminologie en invulling 

van de triage. 

Toelichting: 

Het gaat om de achtervang; als mensen niet 

op een adequate wijze zorg krijgen en de 

reguliere toegang niet volstaat. Het gaat ook 

om de koppeling WLZ (Wet Langdurige Zorg)– 

WMO, breder dan psychiatrie, ook bv. 

wijkverpleging. 

De achtervang functioneert goed binnen het Centrum en is 

bekend bij de deelnemers binnen het wijkzorgnetwerk 

Monitoring achtervang: 

Documenteren vanaf start 

 

Rapportage van meldingen en signalen 

vanuit meldingen 
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De Alliantie Wijkzorg Centrum ziet zich als een jonge netwerkorganisatie waarin veel draait om 

communicatie: opbouwen en versterken van relaties. Het formuleren van een gezamenlijke taak is 

hier onderdeel van.  

 

In de voorbereiding van het jaarplan zocht de alliantie contact met alle relevante partners in het veld. 

Er is veel gesproken met partners in het brede sociale domein, binnen stadsdeel Centrum. 

Deelnemers van de wijktafels, welzijns- en zorgorganisaties, bewonersinitiatieven zoals stadsdorpen 

en overige vrijwilligersorganisaties. Ook is afgestemd met de gemeente (stadsdeel en centrale stad) 

en met andere allianties in de stad.  

 

Voor de communicatie zullen eigen kanalen worden ontwikkeld, maar ook de communicatiekanalen 

van de alliantiepartners zullen zoveel mogelijk worden gebruikt.  

· Informatie over de alliantie zal standaard in eigen berichtgeving per organisatie worden 

meegenomen. Denk hier onder andere aan de Nieuwsbrieven per e-mail, die enkele organisaties 

hebben. 

· Informatieverspreiding vindt tevens plaats via de wijktafels en googledrive, waar alle partners 

van de wijktafels bij zijn aangesloten. 

· De communicatie wordt ondersteund door communicatiemedewerkers vanuit de 

alliantiepartners.  

 

De stuurgroep van Alliantie Wijkzorg Centrum komt maandelijks bijeen en het wijkzorgoverleg 

minimaal viermaal per jaar. Tussentijds zullen de deelnemers op de hoogte worden gehouden van de 

ontwikkelingen.  

 

Communicatie 

De projectleiders van alle allianties streven in de communicatie naar meer uniformiteit. De 

vindbaarheid voor Amsterdammers en professionals die wijkzorg op lokaal niveau zoeken wordt 

hiermee eenduidiger. Indien een Amsterdammer verhuist van het ene naar het andere stadsdeel is 

het niet wenselijk als hij/zij bij nul moet beginnen om de weg in het nieuwe stadsdeel te vinden. Een 

groot aantal professionals werkt stedelijk en voor die groep scheelt het enorm veel tijd als er een 

digitale portal is. Om burgers en professionals digitaal snel wegwijs te maken en ook continue te 

informeren op lokaal niveau pleiten de projectleiders voor een eigen website naast die van de 

gemeente. De domeinnaam wijkzorgamsterdam.nl is inmiddels gereserveerd.  

 

De google drives zijn niet bij naam te onthouden door lange adressen en alleen voor insiders. Dikwijls 

krijgen we vragen om de link weer eens te sturen of mensen kijken er niet meer op, omdat het niet 

vindbaar is. Tevens is een mappenstructuur niet aantrekkelijk om te lezen. Het is tijdrovend voor de 

projectleiders om nieuws, oproepen e.d. per mail te versturen en handmatig uit een Excel-bestand te 

halen. Behalve een website zien we de noodzaak van een database voor klantbeheer en daarnaast 

willen we de mogelijkheid onderzoeken dat professionals een digitaal (beschermd) platform of 

intranet hebben op de site waar ze zelf berichten kunnen plaatsen.  
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Met goede communicatiemiddelen (website, database, intranet)  is het mogelijk om: 

· lokaal snel de weg te vinden in wijkzorg voor burgers en professionals; 

· het netwerk snel, tijdig en goed te informeren;  

· ook mensen buiten het netwerk te bereiken;  

· tijd en geld te besparen; 

· vanuit de database nieuwsbrieven te versturen; 

· een eigen mailadres voor de projectleiders wat past bij de onafhankelijke positie en functie;  

· het netwerk enthousiasmeren door het gemak, onderlinge samenwerking en uniforme 

uitstraling. 
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De alliantie is een netwerk van partners actief in zorg en welzijn, met als doel om (integrale) zorg 

dichtbij huis in het Centrum te realiseren. De zes (plus een) partners van Alliantie Wijkzorg Centrum 

kiezen allen nadrukkelijk voor een actieve rol in de alliantie. De alliantie is gebaseerd op gedeelde 

visie en ambitie. Visie, ambitie en de hieruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst waarin concrete afspraken worden gemaakt.  

 

Stuurgroep wijkzorg 

De partners vormen samen een stuurgroep. Deze heeft een voorzitter die door de gemeente kan 

worden aangesproken als trekker van de alliantie. De stuurgroep stelt het jaarplan op en bewaakt de 

uitvoering, stuurt op de afgesproken resultaten. De voorzitter is degene die namens de stuurgroep 

de (dagelijkse) voortgang bewaakt en aanspreekpunt is voor de projectleider. Nynke Vlieger is 

aangesteld als projectleider, voor 32 uur per week. 

 

Rolverdeling binnen de alliantie 

De rolverdeling en waar al mogelijk portefeuilles, ziet er als volgt uit: 

· De voorzitter van de stuurgroep en trekker van de alliantie, is Else de Wit, bestuurder van 

CentraM. Zij voert als voorzitter het overleg met de andere allianties in de stad. Hans Wijnands is 

vicevoorzitter van de stuurgroep.  

· De Regenboog Groep is werkgever van de projectleider; Else de Wit  (CentraM) stuurt de 

projectleider aan. 

· De Regenboog Groep (DRG), bestuurder Hans Wijnands, treedt op als kassier van de alliantie. 

Aanvragen en financiële verantwoordingen lopen via DRG.  

·  De stuurgroepleden hebben ieder een of meer thema’s onder hun hoede:  

o Deskundigheidsbevordering en overlegstructuur: Brigitte Lambregts (MEE Amstel en 

Zaan) 

o Achtervang: Hans Wijnands (DRG) 

o Samenwerking formeel informeel: Joanne Sarker (Cordaan) 

o Toegang tot wijkzorg:  Elke Wolterson (Roads/Arkin) 

o ICT en communicatie: Eric Bakker (SSCW/Volksbond) 

o Verbinding dragende samenleving: Frank van den Hoff (DOCK) 

 

De inhoudelijke werkverdeling tussen de alliantiepartners is beschreven in het Opstartplan (zie 

Bijlage 2), met de kanttekening dat er meer partners zijn die een bijdrage leveren in de wijkzorg. De 

werkconferentie op 15 mei 2017 ziet de alliantie als een markering van de samenwerking, waarbij 

ook de projectleider is aangetreden. In de periode tussen het zomerreces zal de alliantie de rol- en 

taakverdeling onderling nog verder aanscherpen. 

 

Wijkzorgoverleg 

Bij de realisering van de specifieke plannen zijn naast alliantiepartners ook andere organisaties uit 

het wijkzorgnetwerk betrokken. Deze komen enkele keren per jaar bij elkaar om zich te laten 

informeren en feed-back te geven over de voortgang van de wijkzorg. Ook wordt met hen de visie 



Jaarplan 2018 Alliantie Wijkzorg Centrum  31 

 

verder aangescherpt en hebben zij een klankbordfunctie ten aanzien van de projecten. Eventueel 

worden er ook werkgroepen in het leven geroepen om onderdelen van het jaarplan beter uit te 

werken c.q. te volgen.  
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Stuurgroep Alliantie Wijkzorg Centrum 

Else de Wit, bestuurder CentraM  

Hans Wijnands, bestuurder De Regenboog Groep 

Elke Woltersom, integraal manager Roads (Arkin) 

Eric Bakker, regiomanager SSCW/VB 

Brigitte Lambregts, manager MEE Amstel en Zaan 

Joanne Sarker, teammanager ambulante begeleiding Cordaan 

Frank van den Hoff, manager  DOCK AMsterdam 

 

Wijkzorgoverleg Centrum 

Anja Hommel, Programmamanager strategie kwaliteit & innovatie langdurige zorg, Cordaan 

Juul Reinking, directeur Roads (Arkin)  

Jannette Hoek, locatiemanager Amsta 

Ragna Louman, projectmanager bij HVO-Querido (Paul Toby is tijdelijk vervanger) 

Marianne van den Bogart, Amstelring 

Margreet van den Heuvel, Regiocoach Buurtzorg 

Nelleke Hof, Philadelphia 

Ingrid Schoemaker, RVE-manager Amstelring 

Frans Aarts, coördinator De Heeren van Zorg 

Herman Klein Tiessink, Cliëntenbelang Amsterdam 

Clary Idzinga, programmamanager stadsdeel Centrum 

Bart Siewe, medewerker gebiedspool Stadsdeel Centrum 

Jochem Markus, teamleider thuiszorg OGGZ, Leger des Heils 
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Basismateriaal 

· Opstartplan Alliantie Centrum, november 2016 

· Gebiedsanalyses Centrum West, 2015 

· Gebiedsanalyses Centrum Oost, 2015 

· Startgebied samenwerking sociaal domein Centrum-West; Verdiepingsonderzoek sociaal 

domein (Stadsdeel Centrum, versie 9 april 2015) 

· https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/ 

· Wijktafels Centrum, notitie van de kwartiermaker Nienke Gasseling (februari 2017) 

 

Meer achtergrondinformatie: 

· http://www.stadsdorpspomp.nl/index.php/stadsdorpen-en-wijkzorg/wijkzorg-kansen-en-

bedreigingen-kan-het-ook-anders-2/ 

· http://www.stadsdorpnieuwmarkt.nl/wp-content/uploads/2016/03/Hulp-via-wijkzorg-in-

Adam-hoe-bereid-je-je-voor.-Kenniskring-Zorg-ASD-stadsdorpen-augustus-2015.pdf 

· https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/Doorstroom/krakende_ketens_in_de_zo

rg_voor_kwetsbare_ouderen.pdf 

· http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-professionals-besluiten-intuitief-maar-niet-

ondoordacht/ 

· http://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ 

· http://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2006_gebiedsindeling_staat_1.pdf 
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De alliantie bundelt veel kennis en ervaring over doelgroepen en problematiek in stadsdeel Centrum. 

De organisaties vormen samen een netwerk en hebben elk ook een netwerk wat voor een betere 

Wijkzorg kan worden ingezet. Hieronder presenteren de alliantiepartners zich afzonderlijk en hierin 

wordt duidelijk welke specifieke kennis zij inzetten in de alliantie.  

 

De Regenboog Groep  

De Regenboog Groep (DRG) richt zich specifiek op mensen in (sociale) armoede, dak- en thuislozen, 

druggebruikers en op mensen met psychiatrische problemen (chronische GGZ, OOGZ, individueel 

welzijn) in Amsterdam. Door middel van diverse projecten en activiteiten stimuleert De Regenboog 

Groep dat bezoekers, cliënten en deelnemers actief deelnemen in de maatschappij. Mensen worden 

met elkaar verbonden, met maatjes en coaches, met professionals en met buurtbewoners. DRG 

bevindt zich op het snijvlak van welzijn en zorg en heeft geen verblijf- of woonfunctie. Uitgangspunt 

is eigen kracht, de cliënt aan het roer. Vanuit negen inloophuizen (drie met gebruikersruimte) wordt 

voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk gezorgd. Daarnaast is er een grote 

afdeling informele zorg.  

De Regenboog Groep kan bogen op ruime ervaring met het opzetten van succesvolle 

samenwerkingen tussen formele en informele zorg. De Regenboog Groep werkt in stadsdeel 

Centrum samen met alle GGZ-aanbieders, welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvanginstellingen 

en CentraM. Daarnaast wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties.  

 

Cordaan  

Cordaan is een brede, veelzijdige en lokaal verankerde organisatie die WLZ-gefinancierde zorg biedt, 

zoals intramurale verstandelijk gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. Ook biedt Cordaan 

wijkverpleging en geriatrische revalidatie (zorgverzekeringswet) én ondersteuning vanuit de WMO en 

jeugdzorg. Het WMO-aanbod omvat:  

- dagbesteding voor alle doelgroepen, variërend van inloop tot hooggespecialiseerd en arbeidsmatig,  

- ambulante ondersteuning voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en met 

psychische problematiek,  

- kortdurend verblijf,  

- hulp bij het huishouden (via Cordaan Thuisdiensten).  

Cordaan vervult een expertisefunctie op het gebied van dementie, geriatrische revalidatie, ggz-zorg 

vanuit herstelvisie, transmurale/ziekenhuisverplaatste zorg, LVB-problematiek, autisme en 

gespecialiseerde verpleging (o.a. case management dementie, COPD-, wond-, en oncologisch 

verpleegkundigen). Deze expertise stelt Cordaan ten dienste van de alliantie.  

 

Stichting Volksbond Amsterdam/Streetcornerwork  

De Stichting Volksbond Amsterdam (SVA) is gefuseerd met Streetcornerwork (SCW). In de alliantie 

vertegenwoordigen SVA/SCW (via afstemmingsoverleg GGZ Amsterdam) ook HVO Querido/GGZ in 

Geest-Prezens/Arkin (Roads, Actenz)/Cordaan/Sensazorg/Heeren van zorg/Leger des Heils.  
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Stichting Volksbond Amsterdam  

De SVA verzorgt de opvang van (ex) dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. De SVA 

biedt al haar zorg in ambulante vorm aan, zowel voor cliënten die op een Volksbondlocatie wonen als 

voor cliënten die zelfstandig wonen. De Volksbond is gericht op het terugdringen van terugval, het 

vergroten van de kwaliteit van leven en cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

Empowerment en participatie zijn centrale thema’s in de dienstverlening voor SVA.  

 

Streetcornerwork  

SSCW biedt veldwerk en begeleiding van jongeren met meervoudige problematiek. Gericht op de 

contactlegging en begeleiding van “problematische” groepen in het kader van groepsaanpak 

jongeren van 12-23 jaar.  

- Intensieve Preventieve Aanpak (iPA) voor jongeren van 15-23 jaar die voortijdig school hebben 

verlaten en ook geen dagbesteding hebben.  

- iPA voor jong volwassenen die geen startkwalificatie hebben en ook geen dagbesteding.  

- Contactlegging met en opvang/ begeleiding van dak-thuisloze jongeren tot 23 jaar.  

SSCW helpt om jongeren (13-18 jaar) en jong volwassenen (18 t/m 27 jaar) hun meervoudige 

problemen op te lossen. Om goed contact te kunnen leggen met de doelgroep heeft SSCW 

medewerkers uit diverse bevolkingsgroepen in dienst. SSCW voert de slogan: “Street gaat door waar 

anderen stoppen”, dus zoekt steeds naar nieuwe wegen om in contact te kunnen komen met de 

doelgroep.  

 

Arkin  

Arkin biedt preventieve, basis en specialistische (O)GGZ behandelingen voor (ernstige) psychiatrische 

en verslavingsaandoeningen bij jeugd, volwassenen en ouderen. Behandelingen worden in diverse 

settingen uitgevoerd, namelijk klinisch, poliklinisch en outreachend. Roads richt zich als 

zorgaanbieder en maatschappelijke onderneming op sociale participatie en arbeidsre-integratie.  

Voor Arkin is het van belang nauwer aan te sluiten bij het sociaal domein en de partijen die zich 

daarbinnen bewegen. Het is laveren tussen het werken aan sterker maken van de zelfregie en 

maatschappelijke participatie van cliënten met een psychiatrische aandoening en het tijdig 

herkennen van problemen die behandeling behoeven, om de prognose te verbeteren. Hier is een 

sterk netwerk voor nodig, waarbij gebruik gemaakt kan worden van ieders expertise en men goed 

weet van elkaar waar men kan beginnen, maar ook moet stoppen. De alliantie is hiertoe een middel, 

waarin de partijen zich aan elkaar verbinden en de cliënt een meerwaarde ervaart door deze 

verbintenis. Arkin zet haar expertise in voor de alliantie, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering in 

psychopathologie, (motiverende) gespreksvoering, preventie en agressiehantering.  

 

MEE Amstel en Zaan  

In het kader van wijkzorg biedt MEE Amstel en Zaan onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen 

met een beperking. De medewerkers van MEE Amstel en Zaan staan naast de cliënt en stellen 

zijn/haar belang voorop. Door middel van informatie en advies, vraagverheldering en kortdurende 

ondersteuning zoeken de professionals samen met de cliënt antwoorden op de vragen. Wat een 

cliënt zelf kan is het eerste waarnaar gekeken wordt. Daarna wordt er geïnventariseerd wat er verder 

nodig is om een goed antwoord te geven op de vragen van de cliënt. Er wordt hierbij zo veel mogelijk 

gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de cliënt en van de reguliere mogelijkheden in de buurt. 

De medewerkers van MEE Amstel en Zaan hebben veel ervaring in het communiceren met en 
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aansluiten bij de mogelijkheden van mensen met een beperking. Zij hebben veel kennis en ervaring 

over het leven met een beperking, over specifieke financiële regelingen voor de doelgroep en 

hebben een breed netwerk wat voor de alliantie kan worden ingezet.  

MEE Amstel en Zaan maakt deel uit van de expertisenetwerken autisme, NAH, LVB en heeft dus korte 

lijnen met de specialistische organisaties.  

 

CentraM  

CentraM is een organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening die zich bevindt op het snijvlak 

van zorg, dragende samenleving en participatie. Zij biedt integrale schuldhulp en (kortdurende) 

psychosociale hulpverlening. Met DOCK werkt CentraM integraal samen gericht op de wijk. DOCK is 

de collectieve welzijnsorganisatie in stadsdeel Centrum. DOCK heeft een blended methode 

ontwikkeld, gericht op activering en het versterken van de zelfredzaamheid. Deze methode kan goed 

gebruikt worden in stadsdeel Centrum. CentraM en DOCK werken intensief samen en activiteiten zijn 

op elkaar afgestemd. Beide organisaties hebben integrale wijkteams die nauw samenwerken, bij 

DOCK is ook het jongerenwerk een integraal onderdeel. Een van de speerpunten is het realiseren van 

een goed signaleringssysteem. Het doel is om de signalen uit de wijk goed en tijdig te verzamelen en 

op te pakken. Signalen vanuit de wijkzorg, vanuit de gebiedsmedewerkers van het stadsdeel en 

vanuit de dragende samenleving.  

CentraM werkt nauw samen met de informele organisaties in het stadsdeel, zoals onder andere de 

vele stadsdorpen, Burenhulp en de Vrijwilligerscentrale. Zij heeft een grote groep vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen die zij in kan zetten ten behoeve van de wijkzorg, waaronder twintig Chinese 

vrijwilligers.  

Samen met DOCK en het Wijkcentrum Jordaan/Gouden Reael organiseert CentraM een breed 

inlooppunt (Pluspunt) in vier wijken binnen het stadsdeel, naast een gespecialiseerd spreekuur voor 

Chineessprekenden. Het Pluspunt is een toegangspoort van de wijkzorg, maar bijvoorbeeld ook voor 

de schuldhulpverlening. Er wordt informatie en advies geboden, budgetadviesgesprekken gevoerd, 

warm doorverwezen en het fungeert ook als ontmoetingspunt voor kwetsbare bewoners.  

CentraM heeft sociaal werkers in dienst die generalistisch werken, bijvoorbeeld als 

cliëntondersteuner. Om de rol van generalist waar te kunnen maken heeft CentraM een heel breed 

netwerk. Ook heeft CentraM specialisten in huis, waar het gaat om financiële en sociaal juridische 

problemen en LHBT (de Veilige Haven biedt kortdurende hulpverlening aan bi culturele LHBT-ers). 

Alle expertise van CentraM staat ten dienste van de wijkzorg. 

 

 


