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Waar gaat de Alliantie Wijkzorg Noord in 2018 mee aan de slag? 

Actuele oplegger behorend bij het jaarplan 2018 

 

De Alliantie Wijkzorg Noord is een netwerkorganisatie die bij uitstek de verbinding wil stimuleren 

tussen de formele en informele wijkzorgnetwerken in stadsdeel Amsterdam Noord. De hoofdtaken 

van de alliantie zijn: 

1. Te zorgen voor een herkenbare toegang en het bieden van triage; 

2. het verder te ontwikkelen en verduurzamen van wijkzorgnetwerken en de samenwerking; 

3. en het ontsluiten en borgen van deskundigheid voor de professionals in het netwerk. 

Uitgangspunt is dat de alliantie aansluit bij lopende initiatieven in de wijken in Amsterdam Noord. 

Elkaar kennen en gekend worden in de wijk is de basis om Wijkzorg met brede blik verder te 

ontwikkelen. Vanuit die gedachte willen wij in het kader van Wijkzorg de netwerken verstevigen en 

samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en bewoners bevorderen. Waar leggen we de 

accenten in 2018? Vanuit het jaarplan een concreet kijkje in de keuken: 

 

             ad1. Toegang 

De werkgroep Toegang en Triage neemt het initiatief om per wijk, vanuit verschillende disciplines, 

eenmalig bij elkaar te komen met als onderwerp communicatie: wat is er voor nodig om elkaar 

formeel en informeel beter te vinden in de wijk? 

 

ad 2. Doorontwikkeling wijktafels. 

Wijkzorg is niet nieuw in Amsterdam Noord. Al  drie jaar is gewerkt aan het wijkzorgnetwerk. De 

werkwijze, overlegstructuur en veel ondersteunende materialen zijn ontwikkeld. In Amsterdam Noord 

is vanaf de start met betrekking tot de wijktafels  een centrale, initiërende rol weggelegd voor de  

kwartiermaker c.q.  de projectleider. In 2018 gaat dat veranderen en wordt ingezet op het beleggen 

van de verantwoordelijkheid voor de wijktafels bij wijkprofessionals in de drie gebieden. Per gebied 

zullen duo voorzitters verantwoordelijk worden voor het organiseren van wijktafels. Inzet is om duo 

voorzitters aan te stellen vanuit verschillende disciplines per wijktafel en per wijk. Als ambassadeurs 

zijn zij het gezicht en aanspreekpunt voor wijkzorg in hun gebied. Agenda overleg zal plaatsvinden 

met de projectleider zodat samenhang blijft en uitwisseling van expertise blijvend plaatsvindt tussen 

de drie gebieden. Eind 2017 is er een enquête gehouden onder de zorgprofessionals. De uitkomsten 

van de enquête zullen meegenomen worden bij de doorontwikkeling van de wijktafels. 

  ad 1/2. Versteviging verbinding formeel en informeel – Samen-Noord 

Voor de versteviging van de wisselwerking tussen formeel en informeel is nodig dat 

basisvoorzieningen verder worden ontsloten en dat de alliantie een faciliterende en/of participerende 

rol neemt ten aanzien van initiatieven van formele en  informele organisaties en 

(bewoners)initiatieven. Voor het functioneren van de wijkzorg is een goede verbinding met de 

dragende samenleving essentieel: hulp van buren, vrijwilligers en/of familie. De alliantie zoekt actief 

de verbinding en samenwerking met alle partijen van Samen Noord.  

Samen Noord is een samenwerkingsverband van 9 partijen die de basisvoorzieningen vormgeven en 

werken aan een solide sociale basisinfrastructuur. In de notitie ‘Samen toekomst maken’ 1 wordt 

aangegeven dat gewerkt wordt vanuit een “een-voordeur-principe” wat goed aansluit bij 1 van de 

hoofdtaken van de alliantie namelijk eenduidige herkenbare toegang van Wijkzorg. Samen Noord 

heeft een organisatiestructuur opgebouwd met diverse werkgroepen. Met Samen Noord willen wij 

graag kijken welke werkgroepen hetzelfde thema hebben om zo elkaar te versterken en dubbeling 

qua overleggen te voorkomen.  

                                                           
1 Samen toekomst maken. Kracht, kwetsbaarheid en kansen in Amsterdam Noord (september 2016) 



 

2 

 

Stichting Doras maakt deel uit van Samen Noord. Daarnaast zullen andere partijen worden 

uitgenodigd om aan te sluiten bij het wijkzorgnetwerk Noord en de drie werkgroepen.  

De alliantie ziet het als haar 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.  

In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA),   de Vrijwilligers Academie en lokale 

partners zal in het voorjaar een “meet en greet” plaatsvinden met als doel het formele en informele 

netwerk van coördinatoren vrijwilligerswerk in het brede domein van zorg en welzijn in heel stadsdeel 

Noord verder te verbinden en te verstevigen.  

 

         ad 1/2.  Stimuleren van de verbinding en het netwerk met de Eerstelijnszorg 

Naast de verbinding met de dragende samenleving is het voor wijkzorg van belang om een goede 

band c.q. netwerk op te bouwen met de eerstelijnszorg zoals de huisartsen en fysiotherapeuten. 

Actief is contact gelegd met de 1ste Lijn Amsterdam (ELA). In het voorjaar zal de ELA aanwezig zijn bij 

de wijktafels in de drie gebieden. Inzet is om zo inzicht te verwerven in het huidig netwerk met de 

eerstelijnszorg en hoe de verbinding en samenwerking met de eerstelijnszorg verbeterd en versterkt 

kan worden. Welzijn op recept en de welzijnscoaches zullen actief betrokken worden bij het 

stimuleren van de verbinding met de eerstelijnszorg.  

 

ad 1/3. Wijktour in samenwerking met de Omslag 

Een succes in oktober 2017! Op verzoek zullen we ook in 2018 weer actief op pad gaan en een 

“Jekuntmeer” – Tour organiseren in samenwerking met de Omslag. 

In de drie gebieden van stadsdeel Noord (Noord West, Noord Oost en Oud Noord) worden drie 

wijktours (zes dagdelen) georganiseerd met als doel de toegankelijkheid van het wijkaanbod en de 

deskundigheid van wijkprofessionals formeel en infomeel te bevorderen. 

De “Jekuntmeer”-Tours zijn een actieve kennismaking op de fiets met al het aanbod in de wijk. Het 

gaat om zowel basisaanbod, Wmo-aanbod als informeel aanbod. De tour is voor 

alle wijkprofessionals formeel en informeel met de nadruk op het bereiken van wijkprofessionals van 

de dagbesteding die intramuraal werken. Praktisch versterken we zo de kennis over het aanbod 

middels ontmoeting. Tijdens de netwerklunch organiseren we een kennissessie op thema in 

samenwerking met de VrijwilligersAcademie en Markant. De lunch biedt de deelnemers van beide 

dagdelen een mooi moment om te netwerken. 

 

De alliantie ziet het als haar taak alle formele en informele wijkzorgpartners duurzaam en praktisch te 

faciliteren. Doel is te werken aan een aan een structuur en cultuur waar van en met elkaar geleerd 

wordt. Daar hebben wij uw hulp nodig! Graag horen wij uw ideeën! 

Voor vragen of meer informatie over wijkzorg kunt u contact opnemen met de projectleider Wijkzorg 

Amsterdam Noord: Jennie Boer  j.boer@doras.nl 


