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1. Inleiding  
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. Per 
stadsdeel heeft een wijkzorg alliantie de opdracht gekregen om de integrale samenwerking binnen 
het netwerk te ondersteunen. Specifieke aandachtsgebieden daarbij zijn het toewerken naar een 
laagdrempelige en bereikbare toegang en toeleiding op wijkniveau, effectieve onderlinge 
samenwerking, goede samenwerking met welzijn en informele partijen en deskundigheid van 
wijkzorgmedewerkers. Het uiteindelijke doel dat we hiermee, samen met alle partners, nastreven is 
het realiseren van kwalitatief goede  ondersteuning voor Amsterdammers die dit nodig hebben met 
de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. 

De wijkzorg alliantie in Nieuw-West wordt gevormd door Amstelring, Combiwel, Cordaan, MEE 
Amstel en Zaan, Philadelphia, SEZO en de Volksbond/Streetcornerwork. De alliantiepartners werken 
bij de uitwerking van de opdracht nauw samen met een brede vertegenwoordiging van partners in 
het netwerk. In dit jaarplan blikken we terug op de activiteiten van 2018 en kijken we vooruit naar de 
plannen voor 2019.  

In hoofdstuk twee beschrijven we de belangrijkste lessen die we geleerd hebben en we beschrijven 
per onderwerp uit de inkoopopdracht de activiteiten die we ondernomen hebben in 2018. De 
onderwerpen uit de inkoopopdracht zijn: 

- Netwerkvorming en -versterking 
- Toegang en Advieswijkzorg  
- Deskundigheidsbevordering 

 

In hoofdstuk drie beschrijven we de doelen en plannen voor 2019. In 2019 bouwen we voort op de 
fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd door alle betrokken partners. Het wordt een jaar 
waarin we procesmatig werken aan een aantal inhoudelijke thema’s, het verdiepen van de 
bestaande netwerken én waarin we aandacht hebben voor het zichtbaar maken van de resultaten  
van die inspanningen.  
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Toelichting op een aantal termen die in dit stuk gebruikt worden 

Wijkzorgmedewerkers Met wijkzorg medewerkers bedoelen we zowel professionele 
zorgverleners als welzijnsmedewerkers en vrijwilligers. Iedereen 
die zorg of ondersteuning biedt aan thuiswonende klanten en/of 
bewoners.  

Wijkzorgnetwerkbijeenkomsten Verzamelnaam voor netwerkbijeenkomsten die georganiseerd 
worden voor en door wijkzorgmedewerkers. Dit zijn onder 
andere wijktafels (ook wel casuïstiekbesprekingen of 
verdiepingstafels genoemd) en thematische lunchbijeenkomsten.  

Wijkzorg alliantie Samenwerkingsverband van zeven partijen die in opdracht van de 
gemeente Amsterdam werken aan versterking van het 
wijkzorgnetwerk. In de uitwerking van deze opdracht werken de 
alliantiepartners samen met  partners in het netwerk (co-creatie).  

Regiegroep alliantie Vertegenwoordigers van de zeven organisaties die de wijkzorg 
alliantie vormen (voorheen stuurgroep). 

Kernteam Vertegenwoordigers uit het netwerk van betrokkenen bij wijkzorg 
in Nieuw-West. Deze groep komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar 
en vervult een klankbordfunctie voor de wijkzorg alliantie.  

Themagroepen Groep van betrokkenen uit het netwerk die zich verenigen rond 
een inhoudelijk thema. Bijvoorbeeld ‘GGZindeWijk’  

Advies wijkzorg Wanneer het mensen binnen het wijkzorgnetwerk niet lukt om 
de juiste ondersteuning te vinden of de juiste partij bereid te 
vinden om de zorg voor iemand op te pakken, kan een 
wijkzorgmedewerker Advies Wijkzorg inschakelen. Dit werd in 
eerdere fases triage en achtervang genoemd. 
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2. Terugblik 2018 
2018 stond voor de wijkzorg alliantie Nieuw-West in het teken van het verstevigen van de relaties in 
het netwerk en van het aanscherpen van de  opdracht. Leidende vragen daarbij waren ‘doen we de 
goede dingen?’ en ‘wat is onze bijdrage en rol?’  

De vraag ‘doen we de goede dingen?’ is een gemakkelijke om te stellen, maar in een complexe 
omgeving, een lastige om te beantwoorden. De opdracht waar de wijkzorg allianties voor staan is 
onderdeel van de transformatie van de zorg met als uiteindelijk doel het op decentraal niveau 
organiseren van kwalitatief goede zorg voor thuiswonende Amsterdammers. Hier zijn veel factoren 
op van invloed. Wel is het mogelijk om na anderhalf jaar investeren in de netwerkbenadering een 
aantal observaties en lessen te delen.  

- Het centrale element van de wijkzorgwerkwijze is dat de klant centraal komt te staan. 
Professionals die de wijkzorg werkwijze omarmen geven aan dat ze meer in de leefomgeving 
van bewoners/klanten gaan werken. Dat leidt tot meer aandacht voor preventie, het 
versterken van zelfregie en informele ondersteuning. Verschillende wijkzorgmedewerkers die 
goed zichtbaar zijn in het netwerk handelen vanuit het perspectief van de klant en zijn goed 
in staat verbindingen te leggen doordat ze het netwerk kennen en weten wie ze moeten 
betrekken. Zij vervullen vaak een sleutelrol in het netwerk en fungeren tevens als  
ambassadeurs en voorbeeld voor anderen. 

- We zien dat organisaties de beweging richting een netwerkorganisatie steeds meer maken. 
Er is een toename in het aantal organisaties en mensen die actief deelnemen aan activiteiten 
en bijeenkomsten. Er komen meer mensen naar netwerkbijeenkomsten zoals wijktafels en er 
is een grotere groep die hierin een actieve rol neemt en bijdraagt aan het uitvoeren en 
(door)ontwikkelen van de netwerkbijeenkomsten.   

- Het lukt beter verbindingen te realiseren waarbij partijen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid nemen. Signalen worden opgepakt en omgezet in gezamenlijke 
initiatieven. Dat zien we bijvoorbeeld bij de verschillende initiatieven die erop gericht zijn 
mensen met psychische kwetsbaarheden te ondersteunen om goed te landen in de wijk. (zie 
ook de paragraaf verderop in dit hoofdstuk over samenwerking GGZindeWijk).    

- Zorgorganisaties die als netwerkorganisatie opereren laten een grotere betrokkenheid bij de 
wijk zien. De woonvoorzieningen van deze zorgorganisaties beseffen zich dat ze onderdeel 
zijn van de buurt en werken eraan de deuren open te zetten en verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun buurt /wijk in samenhang met andere formele en informele partijen die 
bewoners ondersteunen en organisaties die activiteiten organiseren.  

- De verbindingen binnen wijkzorg zijn het sterkst op uitvoerend niveau. Om de werkwijze 
verder te borgen is het van belang meer te investeren in het betrekken van managers en 
bestuurders. Op dit niveau worden de randvoorwaarden geschapen die eraan bijdragen dat 
de werkwijze verduurzaamd en ingebed raakt binnen de organisatie. Er zijn weinig platforms 
en momenten waarop managers elkaar ontmoeten. Deze behoefte is er wel. Om van elkaar 
te leren en uit te wisselen hoe je medewerkers ondersteunt om te werken volgens de 
wijkzorg werkwijze; hoe je dit door vertaalt in de organisatieprocessen; en ook om met 
elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg en welzijn in het gebied vorm te 
kunnen geven in plaats van alleen voor het stukje waarbinnen ze zelf werken. Op stedelijk 
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niveau hebben we gezamenlijk met de andere allianties Ronde Tafel gesprekken met 
teammanagers georganiseerd. Hier werd het belang van het uitwisselen en afstemmen op 
alle lagen binnen organisaties onderstreept.  

- De behoefte aan toegankelijke, prettige (verzamel)plekken waar wijkzorgmedewerkers van 
verschillende disciplines elkaar ontmoeten en gezamenlijk inloopspreekuren en/of 
activiteiten kunnen organiseren is groot. De bestaande plekken zijn niet altijd toegankelijk en 
de kosten voor het gebruik van de ruimte zijn hoog.    

- Het faciliteren van een netwerk vraagt een voortdurende investering in het leggen en 
onderhouden van relaties. Hierbij is het belangrijk dat mensen elkaar kennen; dat er 
wederzijds vertrouwen is; dat je weet wat je van de samenwerking verwacht en het 
gezamenlijk belang erkent. Dit hebben we onder andere gemerkt binnen de regiegroep van 
de alliantie waar in het begin van het jaar meer dan de helft van de leden gewisseld is. 
Hierdoor moest er opnieuw geïnvesteerd worden in het elkaar leren kennen, delen van 
verwachtingen en afspraken maken over hoe je de samenwerking vormgeeft. Ook is het 
cruciaal dat mensen eigenaarschap voelen voor de onderwerpen waar ze zich voor inzetten. 
Dit werkt het beste als er inhoudelijke betrokkenheid is die aansluit bij het reguliere werk.  

- Complexe opgaven vragen om een andere aanpak dan de aanpak die je hanteert voor 
projecten waar een duidelijk verband is tussen oorzaak en gevolg. Complexe opgaven vragen 
om een procesaanpak waarbij zo veel mogelijk belanghebbenden betrokken worden. De rol 
van de wijkzorg alliantie is om dit proces, op onderwerpen die belangrijk zijn voor wijkzorg in 
Nieuw-West, te initiëren, te faciliteren en er van te leren. Dat betekent het volgende:  als we 
situaties/onderwerpen signaleren waarbij de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan, 
brengen we  belanghebbenden bij elkaar om het signaal te duiden en gezamenlijk na te 
denken over oplossingsrichtingen.  Het uitgangspunt hierbij is dat de alliantie nooit de 
eigenaar is van deze oplossingen. De projecten, initiatieven en netwerken zijn de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemende organisaties: alliantiepartners en 
ook andere formele en informele partners. Als alliantie jagen we projecten en initiatieven 
aan die tot nieuwe verbindingen leiden en samenwerkingen versterken. 

Om wijkzorg verder door te ontwikkelen en de effectiviteit te vergroten zien we naast 
bovengenoemde punten de volgende zaken die aandacht behoeven:    

- Het organiseren van wijkzorg is een onderdeel van een veranderproces waarbij organisaties 
minder werken vanuit hun eigen specialisme en meer vanuit hoe zij kunnen bijdragen aan 
het geheel. Dit kost tijd en niet alle partijen zijn hier even ver mee. Er zijn belangrijke stappen 
gezet, maar om de verandering te verduurzamen is nog veel inzet en tijd nodig.  

- De omvang van de gebieden in Nieuw West en het aantal partijen dat onderdeel is van 
wijkzorg is erg groot. Voor effectieve netwerksamenwerking is deze schaalgrootte een grote 
uitdaging.   

- De toegang tot wijkzorg is laagdrempelig, maar door de grote hoeveelheid aan partijen en 
voorzieningen is het voor zowel bewoners als professionals vaak onoverzichtelijk om te 
weten waar je moet zijn voor passende zorg.  
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- In een netwerkorganisatie is de invulling van de regiefunctie cruciaal. Op dit moment heeft 
de invulling van klanthouderschap nog niet voldoende betekenis binnen het merendeel van 
de wijkzorgorganisaties om de regierol goed in te vullen.   

Om nog beter zicht te krijgen op de voor- en nadelen van de wijkzorg werkwijze en scherper te 
kunnen gaan monitoren op de vraag ‘doen we de goede dingen’ zijn we in  2018 het proces gestart 
om samen met de andere wijkzorg allianties met behulp van een ‘Theory of Change’ benadering 
meer zicht te krijgen op de beoogde effecten van ons werk. In 2019 zetten we dit proces voort en 
willen we samen met de gemeente en de andere allianties het gesprek over deze lessen en 
observaties en de implicaties daarvan voortzetten. Ook maken  we een start  met het meten van 
resultaten van onze inspanningen.  
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2.1 Netwerkvorming en –versterking 
 
De achterliggende gedachte van het werken aan netwerkversterking is dat een goede samenwerking 
binnen het netwerk van zorg- en welzijnsaanbieders bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Door goede 
afstemming en samenwerking in het netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld en kunnen 
verschillende betrokkenen bij een klant elkaar gemakkelijk vinden om de zorg op maat af te 
stemmen. Een voorwaarde voor goede samenwerking is elkaar kennen en vertrouwen. Gedurende 
het jaar hebben we diverse bijeenkomsten en netwerkactiviteiten georganiseerd om te stimuleren 
dat mensen elkaar kennen, van elkaar leren en samenwerken. Ook beschrijven we de voortgang met 
betrekking tot de twee inhoudelijke thema’s die we in ons jaarplan 2018 als focuspunten hebben 
gekozen: GGZindeWijk en dementie en mantelzorg.  

Nieuwjaarsbijeenkomst Trots op wijkzorg 

Het jaar 2018 begon  inspirerend met een grote netwerkbijeenkomst: Trots op wijkzorg! Ruim 
negentig mensen bezochten de bijeenkomst die als centraal thema had: ‘de ondersteuning van 
kwetsbare bewoners in de wijk’. Diverse leden uit het netwerk deelden voorbeelden van interventies 
of samenwerking waar zij trots op zijn. Ter illustratie speelde acteursbureau Kapok  een situatie  
waaruit  duidelijk werd dat  effectieve afstemming, samenwerking en deskundigheid onontbeerlijk 
zijn in het leveren van  zorg en ondersteuning voor kwetsbare bewoners.   
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Wijkzorgnetwerktafels 

De wijkzorgnetwerktafels vormen een belangrijk middel bij het verbinden van medewerkers van 
allerlei organisaties. In Nieuw-West zijn vier wijkzorgnetwerktafels: Geuzenveld-Slotermeer; Nieuw 
Sloten, Sloten en de Aker; Osdorp; en Slotervaart. In elk van de gebieden vindt één keer per zes 
weken een wijkzorgnetwerkoverleg plaats. Tijdens deze overleggen worden informatie, signalen en 
activiteiten uit het gebied met elkaar gedeeld en bespreken de deelnemers casuïstiek volgens de 
Anders Kijken Anders Doen methodiek. In Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart is 
daarnaast drie keer per jaar een thematische lunchbijeenkomst waarbij kennisuitwisseling met 
betrekking tot een specifiek thema centraal staat. De deelnemers uit het netwerk in Nieuw Sloten, 
Sloten en de Aker kunnen voor de lunchbijeenkomsten aansluiten bij Slotervaart en Osdorp.  

Veel tijd en aandacht is het afgelopen jaar geïnvesteerd in het vergroten van de effectiviteit en 
kwaliteit van de wijkzorgnetwerktafels.   Bij drie van de vier wijktafels is een groepje geformeerd dat 
gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor het voorzitterschap, de organisatie en 
procesbegeleiding van de casuïstiek tijdens de wijkzorgnetwerktafels. De projectleider van de 
wijkzorg alliantie ondersteunt deze groepen in hun rol als ‘trekker’. In het voorjaar hebben we een 
inspiratiesessie georganiseerd voor de trekkers met als onderwerp ‘betrokkenheid in het netwerk 
creëren en vasthouden.’ Een tweede sessie volgt in december.  
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Tien wijkzorgmedewerkers hebben de training Anders 
Kijken Anders Doen (AKAD) gevolgd. Deze medewerkers  
hebben zich  gecommitteerd  als vaste procesbegeleider 
van de casuïstiek tijdens een van de 
wijkzorgnetwerktafels. Doordat zij in positie zijn gezet 
om invulling te geven aan deze rol en door elkaar te 
ondersteunen is de kwaliteit van de 
casuïstiekbesprekingen zichtbaar verbeterd.  

De lunchbijeenkomsten vinden een keer per kwartaal 
plaats. Sinds begin van dit jaar zijn de 
lunchbijeenkomsten thematisch georganiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op 
specifieke onderwerpen wat bijdraagt aan deskundigheidsbevordering.  

Resultaat van de investeringen in de kwaliteit van de wijkzorgnetwerktafels is:  

- Verhoogde mate van betrokkenheid en eigenaarschap bij de trekkers en de deelnemers; 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van de 
wijkzorgnetwerkbijeenkomsten. 

- Specifieke  aandacht voor het gezamenlijk leren en vormgeven aan gekanteld werken . 
- Een verschuiving van focus: van elkaar leren kennen naar het onderkennen van een 

gezamenlijk belang en gezamenlijk leren.  
- Hogere opkomst; gemiddeld zijn er ongeveer 20 deelnemers aanwezig bij de wijktafels in 

Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart en ongeveer 15 bij de wijktafels in Osdorp en Nieuw 
Sloten, Sloten en de Aker. Bij de lunchbijeenkomsten zijn gemiddeld ongeveer 30-35 mensen 
aanwezig.  

 

In het vierde kwartaal van 2018 onderzoeken we hoe deelnemers aan de wijkzorgnetwerktafels de 
bijeenkomsten waarderen met behulp van een vragenlijst.  

 

 

Thema’s van de 
lunchbijeenkomsten 

- Inzet van 
ervaringsdeskundigheid. 

- Huizen van de Wijk als  
zachte landingsplek zijn 
voor kwetsbare 
bewoners: wat is daar 
voor nodig? 

- Verdieping op Anders 
Kijken Anders Doen. 

- Inspirerende 
voorbeelden van 
samenwerking informeel 
en formeel 

- Wegwijs in schuldhulp  
- Eenzaamheid 

 

Procesbegeleider AKAD: 
 
“Ik signaleerde dat er niet echt 
geleerd werd, toen ben ik het 
anders gaan doen. Door de vragen 
anders te formuleren ontstond er 
een ander gesprek.” 
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Teambudget 

Het teambudget is bedoeld om zorgverleners de kans te geven om snel en met minimale 
verantwoording, kleine problemen ‘klein’ te kunnen houden. Het teambudget kan gezien worden als 
een noodpotje waaruit snel een klein bedrag ingezet kan worden om escalatie te voorkomen. Op dit 

moment wordt er binnen de Samen DOEN 
teams, OKT-teams en enkele teams van WPI 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
teambudgetten in te zetten.  

Na een positieve evaluatie1 heeft gemeente 
Amsterdam besloten de mogelijkheid om 
gebruik te maken van zo’n budget ook binnen 
wijkzorg aan te bieden. We hebben deze 
mogelijkheid omarmt en zijn actief op zoek 

gegaan naar manieren om dit te organiseren. Omdat binnen wijkzorg gewerkt wordt vanuit een 
netwerkbenadering en niet vanuit een team is dat een beetje zoeken. Eerst is bij de wijktafels verteld 
dat de mogelijkheid om teambudgetten in te zetten er is. Bij de wijktafels in Nieuw Sloten, Sloten en 
de Aker en in Geuzenveld-Slotermeer was belangstelling om hier meer over te weten. Naar 
aanleiding daarvan is een presentatie gegeven door de projectleider vanuit OJZ en is vervolgens een 
eerste ‘team’ gevormd om met teambudgetten te gaan werken. Het streven is om voor het eind van 
het jaar een tweede ‘team’ te starten.  

Jekuntmeertours 

Dit jaar zijn er in samenwerking met de Omslag opnieuw fietstours door de wijk georganiseerd voor 
wijkzorgmedewerkers. Doel van deze tours is om wijkzorgmedewerkers kennis te laten maken met 
het  diverse aanbod in de wijk. Door zelf te zien en te beleven wat er mogelijk is, gaat het meer leven 
en wordt het gemakkelijker voor wijkzorgmedewerkers om klanten of bewoners goed te matchen 
met passende activiteiten en /of hen te motiveren. De tours zijn met 68 deelnemers zeer goed 
bezocht. De tours stonden dit keer in het teken van een thema en werden afgesloten met een 
workshop.    

                                                           
1 Voor meer informatie over teambudgetten wordt verwezen naar het evaluatieverslag van teambudgetten in 
2017.  

Teambudget 
- Elk team krijgt een budget van 2000 euro 
- Max. 500 euro voor 1 huishouden 
- Elk team krijgt een eigen “bankrekening” 

met een pinpas en App 
- Op de pinpas kan elk gewenst bedrag 

worden gezet. Er wordt niet met contant 
geld gewerkt. 

- Altijd een teambesluit 
o Via Whatsapp groep 



 
 

 

12 
 

 

 

 



 
 

 

13 
 

Tour 1: ‘GGZindewijk’  
• Trots door Bewegen  
• Stadsboerderij Osdorp  
• F-ACT / GGZinGeest  
• Discus Amsterdam / HVO-Querido  
• Dienstencentrum Osdorperhof / 

Cordaan 
• Taartenbakker Confuus 
• Huis van de Wijk t Blommetje 

 
Workshop door Team ED:  
Bejegening en ervaringsdeskundigheid 
benutten 
 

Tour 2: ‘van sociale kaart naar sociale 
verbinding’ 

• Huis van de Wijk De Aker 
• VoorUit  
• Ontmoetingsruimte Five  
• Ik Ontmoet Mij bij Zina Platform  
• Stichting De Brug  
• De Plint, Nieuwe verbindingen 
• Westside en Kringwijs 

 
Workshop door Jaap Prummel: 
Van sociale kaart naar verbinding met lokale 
communities 
 
 

 

Thematische samenwerking GGZ in de wijk in  

Een duidelijk signaal uit het netwerk is dat wijkzorg steeds meer te maken krijgt met ingewikkelde 
problematiek van mensen met psychsociale en psychische klachten. Veel medewerkers in de wijk 
voelen zich onvoldoende toegerust en er is een duidelijke wens voor meer samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij deze doelgroep.  

We hebben daarom een groep betrokkenen bij elkaar gebracht om dit signaal met elkaar te duiden 
en te delen wat er speelt. Uitkomst hiervan was dat er een grote behoefte is aan meer 
laagdrempelige ondersteuning vanuit GGZ voor mensen met psychische en psychosociale 
problematiek die in de wijk wonen en  de medewerkers die hen begeleiden (bijv. maatschappelijk 
werkers, buurtwerkers, vrijwilligers). Elementen uit het programma ‘GGZindeWijk’ zoals dat in Zuid 
loopt, dienden als  inspiratie over hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.  In het bijzonder de 
inzet van een GGZ coach is een duidelijke wens vanuit het netwerk. Naar aanleiding van die 
werksessie is er een gesprek met het stadsdeel geweest om mogelijkheden te onderzoeken om iets 
te doen op het gebied van GGZindeWijk. Dit bleek gezien de beperkte middelen binnen het stadsdeel 
niet mogelijk. De wens voor een GGZ coach blijft bestaan. De betrokken partners zijn aan het 
onderzoeken hoe de inzet van een GGZ coach in het stadsdeel te organiseren/mogelijk te maken.  

Inmiddels is er een stabiele themagroep GGZindeWijk ontstaan, bestaande uit vertegenwoordigers 
vanuit GGZ, de MO/BW instellingen, welzijn en zorgaanbieders die een paar keer per jaar bij elkaar 
komt om te delen en duiden wat er speelt in Nieuw-West en gezamenlijk invulling te geven aan 
activiteiten en initiatieven om samenwerking te verbeteren. Uitkomsten van dit proces zijn:   

- Samenwerkingspilot  tussen Combiwel en GGZinGeest waarbij inloopspreekuren gehouden 
worden in Huis van de Wijk “het Blommetje” door een van de FACT team medewerkers.  

- Trainingsaanbod van GGZinGeest voor wijkzorgmedewerkers: ‘lastig gedrag, effectieve 
communicatie.’ De eerste training vindt plaats op 30 oktober 2018. De belangstelling blijkt 
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groot, daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een tweede training aan te bieden in het 
laatste kwartaal van 2018 of begin 2019.  

- GGZinGeest en TeamEd zijn een project gestart over de inzet van ervaringsdeskundigheid in 
de basis GGZ. Vanuit dit project wordt ook deelname van GGZ medewerkers aan de 
wijkzorgbijeenkomsten mogelijk gemaakt/gestimuleerd.   

- Samenwerking tussen de Volksbond en Jaap Prummel en Kees Onderwater waarbij een 
innovatieproject gestart wordt in Westside op basis van de lessen uit ‘Leren en Participeren 
in de Community’. De leerervaringen van het project worden gedeeld met de deelnemers in 
het wijkzorgnetwerk. 

- Spreekuren gehouden door MO/BW aanbieders in huizen van de wijk. 
- MO/BW partners schuiven aan bij de wijktafels. 

 

Ook namen de wijkzorg alliantie en de uitvoerende MO/BW partners het initiatief  om in 
samenwerking met het stadsdeel en het programma huisvesting kwetsbare groepen een ‘Thuis in de 
wijk bijeenkomst’ in Nieuw-West te organiseren. Een levendige en interessante bijeenkomst waar 
ruim 80 mensen met elkaar in gesprek gingen over het organiseren van de best mogelijke 
ondersteuning voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang.2   

 

Dementie en mantelzorg 

Een ander focuspunt in het jaarplan 2018 was dementie en mantelzorg. Dit is  onvoldoende  van de 
grond gekomen doordat de twee leden uit de regiegroep die dit onderwerp in hun ‘portefeuille’ 
hadden,  afscheid genomen hebben van de wijkzorg alliantie i.v.m. een nieuwe baan.  Daarna werd 
duidelijk dat Tao of Care gaat starten in Nieuw-West met de sociale benadering. Het doel van de 
sociale benadering in Amsterdam is om inzicht te krijgen in welke initiatieven effectief zijn om de 

                                                           
2 Voor meer informatie wordt verwezen naar het verslag van de bijeenkomst.   
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kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te bevorderen. Daarnaast is een 
belangrijk doel van de sociale benadering om te experimenteren met oplossingen voor de 
schottenproblematiek. Dit sluit naadloos aan op hetgeen we vanuit de wijkzorg alliantie signaleren 
en willen oppakken. We sluiten daarom aan bij het traject van de Tao of Care en  nemen  daarin  een 
ondersteunende rol. 

Verbinding formele en informele zorg  

Als onderdeel van de netwerkversterking gaat bijzondere aandacht uit naar de verbinding met 
welzijn en informele zorg.  Om inwoners  passende ondersteuning te bieden is een goede 
samenwerking tussen formele en informele zorg essentieel. De bedoeling is dat passende 
ondersteuning wordt vormgegeven door een harmonieus samenspel van het eigen netwerk, buren, 
vrijwilligers en professionals. Hiervoor is het nodig dat professionals goed weten wat ze van 
informele partijen kunnen en mogen verwachten en vice versa. In de praktijk zijn er mooie 
voorbeelden van effectieve samenwerking tussen 
bewoners, vrijwilligers en professionals, maar vaak 
lopen vrijwilligers en professionals ook nog tegen 
hobbels aan in de samenwerking.     

In de activiteiten die we ondernomen hebben was het 
doel steeds elkaar leren kennen en begrijpen en  
bewustwording vergroten dat toeleiding naar 
informele zorg iets anders is dan iemand 
doorverwijzen, maar dat dit tijd, aandacht en 
betrokkenheid vraagt: samen vormgeven van 
ondersteuning i.p.v. overdragen.   Zo zijn 
themabijeenkomsten georganiseerd  waarin 
inspirerende voorbeelden van effectieve 
samenwerking gedeeld werden, ervaringen zijn 
uitgewisseld en partners met elkaar in verbinding zijn 
gebracht. Een van de concrete wensen die uit deze 
gesprekken naar voren kwam is dat informele partijen 
grote behoefte te hebben aan een steunpunt waar ze 
naar toe kunnen bellen als ze met complexe 
zorgsignalen geconfronteerd worden. We onderzoeken 
of dit ergens belegd kan worden. 

 

Ambulant begeleider: 
 
“Ik ben trots op de samenwerking 
met de medewerkers en 
vrijwilligers van Huis van de Wijk 
het Blommetje. Zij hebben mij een 
paar jaar geleden met open armen 
ontvangen toen ik een plek zocht 
om af te spreken met een meneer 
die ik begeleid in zijn eigen buurt. 
Dankzij de gastvrijheid, de sfeer 
en de gratis koffie en thee zijn we 
nooit meer weggegaan. Dat heeft 
geleid tot een mooie 
samenwerking in de begeleiding 
van deze bewoner. Het is de 
begeleiding gelukt om zijn 
vertrouwen te winnen en één van 
de vrijwilligers van het Blommetje 
heeft hem weer aan de slag 
gekregen met een vroegere passie: 
koken. Samen koken zij nu één 
keer per week voor de buurt. En 
daar ben ik trots op.” 
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Een aantal informele partijen heeft het initiatief genomen om in Nieuw-West een platform informele 
zorg op te richten. Wij juichen dit initiatief toe en hebben aangeboden om wanneer dat gewenst is  
mee te denken en werken aan de totstandkoming van een platform informele zorg.  

Ook is het onderwerp besproken in het kernteamoverleg en zijn er gesprekken geweest met diverse  
sleutelpartijen in Nieuw-West. Bij de verschillende gesprekken en initiatieven die ondernomen 
worden merken we dat drie belemmeringen spelen die 
het bereiken van structurele resultaten in de weg 
staan.  

 Allereerst is het aanbod welzijn en informele 
zorg in Amsterdam Nieuw-West relatief 
versnipperd. De Huizen van de Wijk worden 
door 3 verschillende organisaties beheerd. 
Daarnaast zijn er vele kleine informele 
aanbieders, vaak specifiek per gebied of wijk. 
Het is lastig om zicht te krijgen op welk aanbod 
er is en op de kwaliteit van het beschikbare 
aanbod.  

 Ten tweede bestaan er grote visieverschillen 
tussen een aantal belangrijke spelers binnen 
de informele zorg en welzijn waardoor de 
onderlinge samenwerking niet  gemakkelijk van de grond komt. Wijkzorgmedewerkers 
merken dit ook doordat het per wijk wisselt welke mate van openheid ze ervaren en welke 
mogelijkheden er geboden worden om samenwerking vorm te geven.  

 Ten slotte, krijgen we signalen dat vrijwilligersorganisaties merken dat er een groeiende 
vraag is naar ondersteuning van kwetsbare bewoners. Deze vraag is niet altijd in verhouding 
met de beschikbare budgetten en mogelijkheden van de organisaties. Zij ervaren hierin niet 
altijd ruimte en vertrouwen vanuit het Stadsdeel om dit goed bespreekbaar te maken en 
gezamenlijk te zoeken naar optimale manieren om hun opdracht vorm te geven.  

 

 

Vrijwilliger:   
 
“Er is voor ons steeds meer 
noodzaak dat er vaste 
contactpunten zijn in de wijk die 
wij in noodsituaties kunnen 
betrekken. Het bezorgd ons 
buikpijn als mensen zich 
vertrouwd voelen om met ons 
ernstige verhalen te delen, maar 
wij kunnen er niet veel meer mee 
dan een luisterend oor bieden.” 
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Rondetafelgesprekken met teammanagers wijkzorg 

In samenwerking met de andere wijkzorg allianties zijn er Rondetafelgesprekken georganiseerd met 
teamleiders binnen wijkzorg. Doel van deze gesprekken was om op een open en constructieve 
manier met elkaar uit te wisselen hoe wijkzorg geland is binnen de organisaties en welke rol en 
mogelijkheden je hebt als teamleider om je mensen in positie te brengen om in een netwerk te 
werken. Tijdens deze gesprekken was er veel ruimte voor deelnemers om uit te wisselen. Dit leverde 
herkenning en soms nieuwe  inzichten op en het besef dat veel van de vraagstukken waar 
organisaties mee worstelen ook bij collega-organisaties spelen en dat hierin van elkaar te leren valt.  

Er zijn zeven rondetafelgesprekken gevoerd met in totaal 71 deelnemers, afkomstig van 45 
organisaties. De deelnemers waren niet alleen teamleiders maar ook zorgcoördinatoren, 
coördinerende intakers en planners, coördinerende wijkverpleegkundigen, (adjunct) directeuren en 
regiomanagers.  

Tijdens de Rondetafelgesprekken zijn de volgende thema’s besproken: 
- Toegang  
- Vraagverheldering 
- Invulling regie/klanthouderschap 
- Ondersteuning door RIS 
- Ontwikkeling en samenwerking binnen een netwerk van een cliënt 
- Financiën 
- Geografische schaal bij wijkgericht werken 
- Rol teamleider 

 
Er is een verslag gemaakt waarin per thema de rode draad uit de gesprekken is weergegeven.3 Dit 
verslag geeft een beeld van wat er bij de teamleiders leeft, hoe ze wijkzorg vormgeven en waar ze 
mee worstelen. Ook komt er een aantal specifieke aandachtspunten in naar voren. Het verslag is met 
de gemeente en met alle deelnemende organisaties gedeeld zodat zij het intern kunnen bespreken 
en gebruiken om zelf aandachtspunten te formuleren voor de eigen organisatie.  
 
Een belangrijke uitkomst van de gesprekken voor de wijkzorg allianties is in ieder geval dat het 
belang onderstreept werd om teamleiders, managers en bestuurders te betrekken bij de 
ontwikkelingen binnen wijkzorg t.b.v. goede borging. Ook zullen wij de aandachtspunten die uit het 
verslag naar voren kwamen, gebruiken om de inzet van de wijkzorg alliantie te focussen. In 2019 
zoeken we opnieuw de samenwerking met andere allianties om een vervolg op de Rondetafel 
gesprekken te organiseren rondom specifieke focuspunten.  
 

Samenwerking met stadsdeel Nieuw-West en gemeente Amsterdam 

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en nodig is in Nieuw-West is samenwerking met het 
stadsdeel en de gemeente onontbeerlijk. De opdrachtgever sociaal domein, gebiedspartner zorg en 
de projectleider van de wijkzorg alliantie komen daarom regelmatig bij elkaar om over 

                                                           
3 Zie ook Eindverslag Rondetafelgesprekken teamleiders wijkzorg d.d. 13 september 2018.   
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ontwikkelingen in het stadsdeel af te stemmen en samen vorm te geven aan onderwerpen die 
aandacht behoeven. Afstemming met OJZ vindt voornamelijk plaats via  de maandelijkse 
projectleidersvergaderingen en tweejaarlijkse evaluatiegesprekken met de regiegroep. Doordat de 
opgave voor wijkzorg verder gaat dan voorzieningen die vanuit de WMO gefinancierd worden, maar 
juist ook de verbinding met de basisvoorzieningen wil leggen, vragen we aandacht voor het belang 
van goede afstemming tussen gemeente en het stadsdeel over de opdrachtverlening aan betrokken 
partijen. Ook willen we graag met het stadsdeel onderzoeken hoe we samen op kunnen trekken om 
tegemoet te komen aan de behoefte bij wijkzorgpartners aan meer overzicht en kennishouders – een 
plek waar het geheel beschouwd wordt van wat er nodig is en hoe zich dat verhoudt tot het 
bestaande aanbod.4  

De nieuwe stadsdeelvoorzitter, Emre Unver, heeft tijdens zijn inwerkperiode in het stadsdeel kennis 
gemaakt met de regiegroep. Vanuit de wijkzorg alliantie willen we hem nog graag een programma 
aanbieden om nader kennis te maken met wijkzorg.       

In het voorjaar hebben we Duco Stuurman uitgenodigd voor een fietstour door Nieuw-West langs  
diverse wijkzorgaanbieders en activiteiten.     

 

2.2 Toegang 
  
De meeste activiteiten om de toegang tot wijkzorg te verbeteren waren gericht op partijen die ‘langs 
de rand van wijkzorg’ werken: klantmanagers van WPI, paramedici, woningcorporaties, huisartsen, 
GGZ en informele zorgaanbieders. Zij signaleren veel en staan in  contact met mensen die baat 
hebben bij ondersteuning vanuit het wijkzorgnetwerk, maar weten niet altijd welke route te 
bewandelen als ze mensen willen toeleiden of doorverwijzen.  

Daarom zijn  voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor klantmanagers activering van WPI en voor 
paramedici.  Doel van deze bijeenkomsten was informatie te geven over wijkzorg, kennis te maken 
met sleutelpartijen in de toegang (SEZO, MEE, welzijn) en samenwerkingsafspraken te maken. 
Klantmanagers gaven aan erg blij te zijn met dit initiatief.  

Ook met woningcorporatie Stadgenoot gaan we in het vierde kwartaal dergelijke bijeenkomsten 
organiseren.  

Onder de vlag van de samenwerking ‘GGZindeWijk’ zijn stappen gezet om participatie van mensen 
met psychische en psychosociale klachten in de wijk te stimuleren d.m.v. een betere samenwerking 
en afstemming met wijkzorgpartners. (Zie ook de paragraaf over GGZindeWijk op  pagina 21.)   

Er is een gesprek georganiseerd tussen SEZO, MEE en het Sociaal loket om te onderzoeken of er meer 
samengewerkt kan worden op locatie  bijvoorbeeld  bij een van de inlopen van SEZO om de integrale 
dienstverlening te verbreden en om tegelijkertijd kennisuitwisseling tussen medewerkers te 
stimuleren. Ook willen we een uitwisseling organiseren tussen medewerkers van het Sociaal loket, 

                                                           
4 Dit kwam o.a. duidelijk naar voren tijdens de Rondetafelgesprekken. Zie het verslag d.d. 13 september 2018 
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SEZO en MEE met als doel kennismaking en kennisuitwisseling over het brede toegangsgesprek. Door 
wisselingen van de teamleiders bij SEZO en het Sociaal loket en een tijdelijke onderbezetting bij het 
Sociaal loket heeft dit vertraging opgelopen, maar dit  wordt  opgepakt  in het laatste kwartaal van 
2018.  

Medewerkers van MEE zijn aan de hand van een vragenlijst klantreizen in kaart aan het brengen om 
inzicht te vergroten in de weg die mensen afleggen om bij de juiste ondersteuning aan te komen  en 
vervolgens hoe de toegang verbeterd kan worden. De uitkomsten van deze eerste verkenning willen 
we ook gebruiken als inspiratie voor andere partijen om een vergelijkbare verkenning uit te voeren. 
De inzichten uit de diverse klantreizen kunnen vervolgens input geven aan het proces dat we in 2019 
willen organiseren om directe toegang bij de aanbieders te verbeteren.  

In Nieuw-West wonen 1.545 statushouders. We houden, via de gebiedspartner zorg, contact met het 
stedelijk coördinatieteam om wanneer dat nodig is de brug te kunnen slaan naar wijkzorg. We volgen 
de pilot outreachend werken en wanneer nodig faciliteren we communicatie over deze werkwijze en 
de zorg voor statushouders in het netwerk.  

Advieswijkzorg 

Wij zorgen voor implementatie in het stadsdeel van de stedelijke werkwijze van Advieswijkzorg.5 Er is 
een coördinator geworven en gevonden en de samenstelling van het team is herzien op basis van de 
te verwachten vragen voor dit gebied. De mogelijkheid om casussen aan te melden voor 
Advieswijkzorg wordt gecommuniceerd tijdens de wijkzorgnetwerkbijeenkomsten.  

 

2.3 Deskundigheidsbevordering 
 

Deskundigheidsbevordering gaat grotendeels hand in hand met de activiteiten die georganiseerd 
worden in het kader van netwerkversterking. Bijvoorbeeld via de wijkzorgnetwerktafels die leren als 
belangrijk doel hebben. Zoals ook vermeld in de paragraaf over netwerkversterking zijn 
procesbegeleiders AKAD en voorzitters aan de wijktafels getraind om de bijeenkomsten zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. Kringwijs is aangesloten als partner om hierbij te ondersteunen en 
mee te denken over het versterken van eigen kracht en eigen netwerk.  

Andere activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering zijn:  

- de thematische netwerkbijeenkomsten waar kennis op onderwerp wordt uitgewisseld en 
verdiept;  

- de jekuntmeertours met workshops; 
- de Rondetafelgesprekken met teamleiders over hoe je medewerkers toerust;  
- de voorlichtingsbijeenkomsten met klantmanagers activering van WPI.  

 

                                                           
5 Zie voor meer informatie de samenvatting van het voorstel AdviesWijkzorg van 30 maart 2018. 
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Via de samenwerking onder de vlag van ‘GGZindeWijk’ vindt deskundigheidsbevordering plaats door 
de  training ‘lastig gedrag, effectief communiceren’, maar ook op de werkvloer doordat mensen met 
verschillende expertise samenwerken en tijdens het werk van elkaar leren.   

Stedelijke werkgroep deskundigheidsbevordering 

Naast de stadsdeel specifieke activiteiten hebben we in de stedelijke werkgroep 
deskundigheidsbevordering meegedacht over de doorontwikkeling van de basistraining wijkzorg. 
Deze introductietraining gaat dieper in op hoe je als wijkzorgmedewerker werkt binnen het netwerk 
en biedt kennis van de lokale sociale kaart. Ook zal er een module ontwikkeld worden over de rol van 
klanthouder. De wijkzorg allianties zullen mede vormgeven hoe de  vernieuwde basistraining eruit 
komt te zien. Tijdens de projectleiders overleggen is er een aanzet gemaakt om de competenties die 
je als klanthouder nodig hebt in kaart te brengen.  
 

2.4 Functioneren Wijkzorg alliantie 
 

De wijkzorg alliantie in Nieuw-West bestaat uit zeven partijen: Amstelring, Combiwel, Cordaan, MEE 
Amstel en Zaan, Philadelphia, SEZO en de Volksbond/Streetcornerwork. De alliantie werkt in 
opdracht van de gemeente Amsterdam aan het versterken van het netwerk van partijen die actief 
zijn in zorg en welzijn in Amsterdam Nieuw-West. De alliantie werkt daarom samen met een breed 
scala van organisaties die actief zijn in het stadsdeel.  

Vanuit elk van de zeven organisaties die de opdracht hebben aangenomen is iemand afgevaardigd in 
de  regiegroep van de alliantie. Deze groep wordt voorgezeten door SEZO, de trekker van de alliantie. 
Functie van de regiegroep is om strategische koers te bepalen in samenspraak met andere partijen in 
het netwerk en daarover het contact met de gemeente te onderhouden.  

In 2018 zijn er veel wisselingen geweest binnen de regiegroep. Vier van de zeven leden zijn gewisseld 
in verband met een andere baan of andere invulling van hun takenpakket binnen de eigen 
organisatie. Inmiddels zijn er drie nieuwe leden ingestapt. Vanuit Amstelring wordt nog gezocht naar 
een nieuwe deelnemer aan de regiegroep. 

Mede door de wisselingen in de regiegroep was er behoefte om opnieuw ruimte te maken om elkaar 
leren kennen; te weten wat iedereen drijft om deel te nemen aan de wijkzorg alliantie (persoonlijk 
en op organisatieniveau) én een gezamenlijke visie ontwikkelen op de samenwerking en op wat we 
daar mee willen bereiken. We hebben dit gedaan tijdens twee extern gefaciliteerde heisessies. Dit 
heeft geleid tot een duidelijke en gedeelde visie op onze rol en meer focus in de planning en 
activiteiten. De volgende stap  is, om samen met andere wijkzorg allianties, scherper te formuleren 
welke effecten en resultaten we als wijkzorg allianties willen bereiken en zicht te krijgen op hoe we 
dit kunnen meten.  
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Het kernteam Nieuw-West vervult een klankbordfunctie 
voor de wijkzorg alliantie en denkt mee over de strategische 
koers. In 2018 is de samenstelling van deze groep uitgebreid 
en het doel en de focus aangescherpt. Deelnemers aan het 
kernteam zijn managers vanuit Samen DOEN, OKT, WPI, 
wijkzorg, GGZ, welzijn, Cliëntenbelang, ELAA en Stadsdeel 
Nieuw-West. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar 
met als doel:  

- Delen van ontwikkelingen in Nieuw-West;  
Wat speelt er in het gebied? Met welke projecten 
zijn we bezig? Kunnen we daarin mogelijk 
gezamenlijk optrekken? Constateren we lacunes in 
de wijk?  

- Uitwisseling en kennisdeling over overstijgende thema’s (bijv. Hoe geef je wijkgericht werken 
vorm?, samenwerking met informele partijen, eenzaamheid)  

- Adviesrol voor de wijkzorg alliantie.  
 

2.5 Gezamenlijke activiteiten wijkzorg allianties 
 

In Amsterdam werken we gebiedsgericht. Als wijkzorg allianties sluiten we zo veel mogelijk aan bij 
lokale ontwikkelingen terwijl we ons er tegelijk van bewust zijn dat de wijkzorg allianties aan 
hetzelfde doel werken. Voor de doorontwikkeling van wijkzorg werken we dan ook samen met de 
andere allianties en wanneer het meerwaarde heeft, pakken we concrete activiteiten gezamenlijk op. 
In 2018 waren dat de volgende activiteiten: 
 

- De projectleiders van de allianties vergaderen maandelijks met de gemeente over de 
voortgang. Tijdens dit overleg zijn we gezamenlijk dieper ingegaan op bijvoorbeeld de 
invulling van klanthouderschap in de praktijk en deskundigheidsbevordering.  

- Rondetafelgesprekken voor teamleiders. Als allianties constateerden wij dat betrokkenheid 
en enthousiasme van de teamleiders van de verschillende aanbieders in de stad essentieel is 
voor het slagen van de wijkzorg in Amsterdam. Tijdens zeven Rondetafelgesprekken zijn we 
met hen in gesprek gegaan over het werken in netwerken en je rol als teamleider hierbij.  

- Er is een stedelijke werkgroep die het proces met betrekking tot Advieswijkzorg heeft 
vormgegeven en een online tool heeft ontwikkeld waarmee mensen een adviesvraag kunnen 
indienen. De werkgroep heeft het proces via de projectleiders gedeeld met alle allianties. Die 
hebben de werkwijze vervolgens in hun eigen stadsdeel geïmplementeerd.  

- In de stedelijke werkgroep deskundigheidsbevordering is gezamenlijk gekeken naar de 
inhoud en vorm van de basistrainingen wijkzorg zoals deze nu door de gemeente worden 
aangeboden. Dit heeft input gegeven voor de nieuwe uitvraag die de gemeente doet voor de 
trainingen en er is afgesproken dat de allianties mee zullen werken aan de doorontwikkeling 
van de basis training wijkzorg. Deze training gaat dieper in op hoe je als wijkzorgmedewerker 
werkt binnen het netwerk. De gemeente geeft invulling aan de onderdelen over het maken 
van het ondersteuningsplan en het werken met RIS.   
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- De stedelijke werkgroep communicatie heeft het ontwerp voor een gezamenlijk website 
gemaakt en er voor gezorgd dat er een meer eenduidige uitstraling is van alle wijkzorg 
allianties door de ontwikkeling van een zelfde logo en e-mailadressen vanuit het domein 
@wijkzorg-amsterdam.nl.  Ook wordt er gewerkt aan een nieuwsbrief waarin zowel 
stedelijke informatie gedeeld kan worden als stadsdeel specifieke informatie.  

- In oktober hebben de zeven allianties samen met de gemeente een werksessie gehad waar 
we samen zijn gaan onderzoeken of we niet alleen ‘dingen goed doen’, maar ook ‘de goede 
dingen doen’. Dit wil zeggen of we dingen doen die bijdragen aan ons gezamenlijk doel om 
de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden voor de inwoners van Amsterdam. Door 
het antwoord op deze vraag gezamenlijk uit te werken ontstaat er meer gedeeld begrip van 
de opgave en van de rol van de allianties bij het werken aan het gezamenlijke doel. Hiermee 
willen we ook ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren.  
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3. Doelen voor 2019 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven is, wordt 2019 het jaar waarin we voortbouwen op de 
processen die in 2017 en 2018 gestart zijn, waarbij we bewust kiezen voor het verduurzamen van 
een procesaanpak. We brengen partners samen en faciliteren hen om op inhoudelijke  thema’s 
effectief samen te werken. Daarbij schenken  we expliciet aandacht  aan het leren van de processen 
en het delen van de lessen en inzichten.  

Deze aanpak betekent dat de werkwijze waarop doelen worden bereikt in samenspraak met partners 
uit het veld wordt vormgegeven. De concrete activiteiten die in dit jaarplan zijn benoemd beschrijven 
vooral op welke manier betrokkenheid georganiseerd wordt. Het is afhankelijk van het proces welke 
activiteiten er ondernomen worden. Dit vraagt een flexibele houding en maakt dat er uiteindelijk 
voor een andere inzet van activiteiten en middelen gekozen kan worden dan hieronder beschreven.     

De belangrijkste thema’s waarop we ons op richten zijn ‘toegang en diversiteit’ en ‘GGZindeWijk’. In 
Osdorp zal het onderwerp ‘eenzaamheid’ een terugkerend onderwerp zijn op de agenda van de 
verschillende wijkzorgnetwerkbijeenkomsten. Wanneer signalen uit onderzoek en/of het veld daar 
aanleiding toe geven, kunnen er in de loop van het jaar ook andere thema’s opgepakt worden.  
 

3.1 Netwerkvorming en –versterking 
 

Netwerkversterking blijft ook in 2019 aan de basis liggen van alles wat we doen met als doel het 
bevorderen van samenhang en samenwerking in de wijk zodat klanten de best mogelijk 
ondersteuning krijgen. Activiteiten zijn erop gericht mensen bewust te maken van alle mogelijkheden 
binnen wijkzorg; ze bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren zodat zij de ondersteuning voor 
bewoners zo veel mogelijk samen oppakken. We ondernemen de volgende concrete activiteiten.   

Nieuwjaarsbijeenkomst 

We organiseren opnieuw een netwerkbrede nieuwjaarsbijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is 
mensen te enthousiasmeren en te  inspireren en de koers van de wijkzorg alliantie in 2019 te delen.   

Wijkzorgnetwerkbijeenkomsten 

Voorzetting van de ingezette lijn met de wijkzorgnetwerktafels: eigenaarschap bij de deelnemers en 
bewaken van de kwaliteit zodat deelname aan wijkzorgnetwerkbijeenkomsten daadwerkelijk 
bijdraagt aan leren en samenwerken. In de gebieden waar een vaste groep trekkers de wijktafel 
organiseert, wordt een budget beschikbaar gesteld aan de trekkers om in te zetten t.b.v. het 
wijkzorgnetwerk. Daarmee krijgen de deelnemers meer ruimte om zelf invulling te geven aan hun 
eigen bijeenkomsten en vergroten de trekkers hun vaardigheden om een netwerk te faciliteren. 

Het streven is dat aan het eind van 2019 de inzet van de projectleider bij de organisatie van de 
wijkzorgnetwerkbijeenkomsten te minimaliseren is en dat alle gebieden een eigen ‘trekkersgroep’ 
hebben.    
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We gaan eind 2018/begin 2019 met behulp van een vragenlijst onderzoeken wat deelnemers van de 
wijkzorgnetwerkbijeenkomsten vinden. De uitkomsten hiervan geven mede invulling aan eventuele 
vervolgactiviteiten.   

Bevorderen samenwerking informeel-formeel 

In 2019 organiseren we opnieuw netwerkmomenten en workshops waarbij vrijwilligers en 
professionele zorgverleners elkaar ontmoeten, informatie en kennis uitwisselen en gezamenlijk 
leren.   

We stimuleren en ondersteunen  waar mogelijk de oprichting van een platform informele zorg.    

We gaan met partijen die een brugfunctie vervullen in gesprek om te kijken of het mogelijk is de 
functie van ‘tussenpersoon’ explicieter en zichtbaarder te maken voor informele partijen die met 
zorgsignalen of vragen nu niet goed weten waar ze terecht kunnen.  

We gaan met het stadsdeel in gesprek om te kijken hoe we gezamenlijk kunnen optrekken om de 
samenwerking tussen zorgpartijen, informele partijen en basisvoorzieningen verder te versterken.   

Dementie en mantelzorg  

We sluiten aan bij het traject van de Tao of Care om de sociale benadering in Nieuw West op te 
zetten en nemen daarin een ondersteunende rol. 

Aandacht voor borging  

Om het werken als netwerkorganisatie te borgen besteden we in 2019 aandacht aan het betrekken 
van bestuurders, managers en teamleiders bij wijkzorg. We gaan meer communiceren met 
bestuurders en betrokken managers over wat het betekent om onderdeel te zijn van het 
wijkzorgnetwerk; hoe zij hun rol daarin zien; wat er voor nodig is om dit goed vorm te geven; en wat 
het oplevert om als netwerkorganisatie te werken. We doen dit in de eerste plaats door het op de 
agenda te zetten binnen de regiegroep van de alliantie en bij het kernteam en gezamenlijk een 
strategie te ontwikkelen. Ook geven we samen met de andere allianties opvolging aan de 
Rondetafelgesprekken.  

Samenwerking met stadsdeel Nieuw-West en gemeente Amsterdam 

Het overleg met de opdrachtgever sociaal domein van het stadsdeel vinden we erg waardevol en 
continueren dit graag in 2019. Aandachtspunten daarbij zijn hoe we samen op kunnen trekken om 
meer overzicht te krijgen over het diverse aanbod; de overstijgende ‘blik op het gebied’ (de rol van 
kennishouder); en het versterken van de verbinding tussen zorgpartijen en basisvoorzieningen. .  

We sluiten graag aan bij de activiteiten die ondernomen gaan worden in het kader van ‘Het verbond 
van 100’ in Geuzenveld-Slotermeer.  
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3.2 GGZindewijk Nieuw-West 
 

Onze droom is dat mensen met psychische problematiek zich thuis voelen in de wijk, dat zij passende 
ondersteuning krijgen waarbij andere bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. Uit de diverse 
gesprekken en netwerkbijeenkomsten die over dit onderwerp gevoerd zijn, komen  steeds een aantal 
belangrijke onderwerpen naar voren die nodig zijn om dat te realiseren: 

- Goede afstemming tussen betrokken zorgverleners (behandelaren, ambulant begeleiders en  
buurtwerkers, participatiemedewerkers etc.). 

- Goede afstemming en communicatie met andere bewoners. 
- Plek waar mensen met psychische klachten terecht kunnen, zich thuis voelen en waar ook 

begeleiding aanwezig is (buurteigen steunpunten). 
- Buurtwerkers en vrijwilligers in de steunpunten zijn deskundig in het omgaan met deze 

doelgroep. Dat vraagt meer capaciteit dan nu meestal beschikbaar is in bijvoorbeeld huizen 
van de wijk.  

- Specialistische expertise is laagdrempelig inzetbaar op de momenten dat dit nodig is 
(GGZcoach).   

 

Onze inzet is erop gericht om betrokken partijen met elkaar te verbinden en krachten te bundelen 
ten behoeve van ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problematiek.  

Concreet ondernemen we de volgende activiteiten:   

- Afstemmingsoverleg ‘GGZindewijk Nieuw-West’ continueren.  
- Onderzoeken van mogelijkheden om GGZ coach in het stadsdeel in te kunnen zetten.  
- Volgen van de verschillende experimenten die nu lopen in het stadsdeel (LPC in Westside , 

Project Blomwijk, ZonMw project GGZinGeest, Iemand Erbij, herstelgroepen)  en de inzichten 
en lessen die daar uitkomen delen in het netwerk en gebruiken om anderen te inspireren.  

- Stimuleren dat specialistische hulpverleners en welzijn/buurtwerk elkaar kennen en kunnen 
vinden door: 

o het stimuleren van deelname GGZ aan wijktafels en in gesprek met de teammanager 
FACT teams GGZinGeest op zoek gaan naar andere manieren binnen de 
(on)mogelijkheden van cliëntgebonden financiering.    

o door te stimuleren/aan te moedigen dat ambulant begeleiders aanwezig zijn in de 
HvdW. 

o Door netwerkbijeenkomsten te organiseren op wijkniveau. 
o Inspirerende voorbeelden te laten zien en horen. 

- Bijdragen aan mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van wijkzorg medewerkers 
(i.h.b. Maatschappelijk werk, buurtwerk, vrijwilligers). 

- Buurtcirkels bekend maken: buurtcirkels gaan in 2019 starten in Nieuw-West en worden 
georganiseerd door een samenwerking vanuit de MO/BW aanbieders. Door talenten van 
individuele bewoners aan elkaar te koppelen (sociaal netwerk) willen we nog meer 
bevorderen dat ze meedoen aan het leven in de wijk en willen we voorkomen dat kwetsbare 
klanten zonder netwerk terugvallen of eenzaam worden. Medewerkers worden opgeleid als 
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ondersteuner van een buurtcirkel zodat gezorgd kan worden dat er meer buurtcirkels komen 
door de stad. 

- Zorgaanbieders stimuleren om te onderzoeken wat hun locaties kunnen betekenen voor de 
wijk. Bv openstellen voor mensen die zelfstandig in de wijk wonen voor dagbesteding, 
medicatie, maaltijd etc. en dit bekend maken in het netwerk.  
 

3.3 Toegang  
 
Onze droom is dat iedere inwoner van Nieuw-West de weg weet te vinden naar passende 
ondersteuning, waarbij de route naar die ondersteuning zo kort mogelijk is (geen indirecte 
doorverwijzingen) en dat hij/zij wordt bejegend en geholpen op een manier die aansluit bij zijn/haar 
behoefte en achtergrond. 

Omdat in Geuzenveld-Slotermeer een relatief grote groep inwoners is die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, maar geen aansluiting hebben bij zorg of ondersteuningsaanbod focussen we 
onze inspanning in 2019 vooral op dit gebied. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er in Geuzenveld-
Slotermeer bovengemiddeld veel overbelaste mantelzorgers zijn. Er is onbekendheid met het aanbod 
en de manier van communiceren van veel zorgaanbieders past niet voldoende bij de verschillende 
culturele achtergronden van de mensen die in het gebied wonen.  

Inzet van de wijkzorg alliantie is om een proces te organiseren samen met belanghebbenden met als 
doel bewustwording te vergroten en gezamenlijk oplossingsrichtingen te definiëren. We huren 
expertise in van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (zie https://www.kis.nl/) om bij dit 
proces te ondersteunen.    

De werkwijze zal in grote lijnen als volgt zijn: 

1. Belanghebbenden in kaart brengen 
2. Startbijeenkomst organiseren met belanghebbenden met als doel:  

gedeelde visie op het probleem en opmaat naar vervolgstappen om echt iets aan het probleem 
te gaan doen.  
gewenste uitkomst: concrete werkafspraken om op verder te gaan: Via welke stappen, op welke 
momenten en met welke mensen denken we de gezamenlijke opgave  aan te gaan pakken?  

3. Hoe het vervolg eruit gaat zien is afhankelijk van de hiervoor genoemde stappen. We zullen dat 
proces monitoren en waar nodig ondersteunen bijvoorbeeld door bewustwordingsworkshops te 
organiseren of experimenten mogelijk te maken.  

4. Grote vervolgbijeenkomst waarin uitkomsten van de vervolgacties en lessen gedeeld worden. 
5. Documenteren van die uitkomsten (in de vorm van vlog, tekening, boekje, …) en delen binnen 

het netwerk. 

Verder borduren we voort op hetgeen in 2018 in gang is gezet met betrekking tot het verbeteren van 
toegang. We geven de volgende concrete activiteiten een vervolg:  

- Klantreizen in kaart brengen: Om inzicht te vergroten in de route die mensen afleggen 
voordat ze bij passende ondersteuning uitkomen brengen we een aantal klantreizen in kaart. 
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In 2018 is hier een start mee gemaakt door medewerkers van MEE. In 2019 verbreden we dit 
onderzoek naar andere klanten en doelgroepen. De uitkomsten worden gebruikt als input 
voor vervolgactiviteiten om directe toegang bij de aanbieders te verbeteren.  

- Samenwerking met woningcorporaties: Organiseren van voorlichting over wijkzorg voor 
medewerkers van woningcorporaties zodat  zij ondersteund worden bij het herkennen en 
signaleren van zorgbehoeften en weten hoe ze mensen kunnen toeleiden naar wijkzorg.   

- Samenwerking SEZO, MEE en Sociaal loket: Organiseren van uitwisseling tussen 
medewerkers van het Sociaal loket, SEZO en MEE met als doel kennismaking en 
kennisuitwisseling over het brede toegangsgesprek.  

- KOPPL: Er zijn gesprekken gevoerd met KOPPL en met het stadsdeel over de mogelijkheid om 
mee te doen aan de pilot waarbij drie KOPPL zuilen geplaatst worden in Nieuw-West. Als er 
goedkeuring komt vanuit het stadsdeel voor de pilot zullen we met KOPPL samenwerken en 
hen zo goed mogelijk faciliteren om de pilot uit te rollen.   

 

3.4 Deskundigheidsbevordering  
 

Wijkzorg is in Amsterdam georganiseerd in een netwerk van organisaties. Idealiter wordt rondom elk 
klant een groep wijkzorgmedewerkers georganiseerd waarbij één persoon, samen met de klant de 
regie voert (de klanthouder). Bovendien is het uitgangspunt dat ondersteuningsoplossingen eerst in 
de buurt van de klant zelf worden gevonden, vervolgens bij informele zorg en als laatste pas bij de 
formele zorg. Dit vraagt veel competenties van wijkzorgmedewerkers. Doel van 
deskundigheidsbevordering is dat wijkzorgmedewerkers bekwaam zijn om te werken in een   
netwerkverband.  

In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf om hun medewerkers te 
selecteren en scholen in het werken binnen wijkzorg. De wijkzorg allianties dragen bij aan 
deskundigheidsbevordering door het organiseren van netwerkactiviteiten en bijeenkomsten die 
bijdragen aan het bevorderen van  de brede blik, slim en vruchtbaar samenwerken, en ook door 
uitwisseling over inhoudelijke thema’s te organiseren.  

In 2019 zetten we daarnaast in op de volgende concrete activiteiten: 

• Vormgeven van de basistraining wijkzorg i.s.m. andere allianties en OJZ. 
• Samenwerking met de andere allianties opzoeken om een vervolg op de 

Rondetafelbijeenkomsten met teamleiders te organiseren. Hierbij zal ook het onderwerp 
deskundigheidsbevordering en creatieve manieren om dit gezamenlijk vorm te geven 
meegenomen worden.  

• In stadsdeel Zuid is een wijkzorgprofiel ontwikkeld waarin een aantal competenties benoemd 
zijn voor de échte wijkzorgmedewerker. We gebruiken deze flyer om met deelnemers aan de 
wijktafels te bespreken in hoeverre zij zich herkennen in de competenties; waarin zij zich wel 
of niet bekwaam voelen en welke activiteiten kunnen bijdragen aan het verder versterken 
van de competenties.  
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3.5 Gezamenlijke activiteiten wijkzorg allianties in 2019 
 

Het vraagstuk uit de richtlijn voor dit jaarplan ‘Hoe maak je zichtbaar wat de wijkzorg allianties 
doen?’ heeft twee componenten: een communicatie-element en een vraagstuk over hoe je 
inzichtelijk kunt maken wat het effect is van je inspanningen. Met andere woorden: inzicht in de 
vraag of datgene wat we doen ook bijdraagt aan het beoogde doel? Beide componenten zijn 
belangrijke aandachtspunten in 2019 waarin we gezamenlijk met de andere allianties zullen 
optrekken.   

Meten en leren 

Het vraagstuk over het inzichtelijk maken van resultaten en effecten pakken we deels gezamenlijk 
met de andere allianties en de gemeente op door een vervolg op de workshop ‘Theory of Change’. 
Het gezamenlijk uitwerken van de ‘verandertheorie’ van de wijkzorg allianties gaat ons ook helpen 
om meer op strategisch niveau met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast zullen we 
ook op specifieke onderdelen voor Nieuw-West deze vraag verder uitwerken en onderzoeken.  

Communicatie 

Veel wijkzorgmedewerkers vragen om heldere en eenduidige informatie over wijkzorg. We hebben 
daarom besloten gezamenlijk met de andere allianties een website www.wijkzorg-amsterdam.nl te 
ontwikkelen. De website is gericht op professionals en informele partijen die werken in de wijkzorg.   

Het ontwerp van de gezamenlijke website is klaar. Ook gaan we in 2019 een nieuwsbrief versturen 
naar deelnemers in het netwerk om ontwikkelingen, nieuws en informatie over bijeenkomsten te 
delen. De nieuwsbrief wordt ook gebruikt om te inspireren. Om content te genereren voor de 
website en de nieuwsbrief wordt een communicatiemedewerker aangesteld.  


