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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan 2019 van de alliantie Wijkzorg West. Het jaarplan bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel beschrijven wij wat er in 2018 is gedaan en bereikt door de alliantie. Dit doen wij aan 
de hand van de 14 doelen uit het jaarplan 2018. Op basis van deze evaluatie beschrijven wij in het 
tweede deel de doelen, activiteiten en begroting voor 2019. 
 
De indeling van deel 1 en deel 2 is op basis van vijf thema’s die de gemeente Amsterdam in haar 
richtlijn voor het jaarplan heeft benoemd: 
1. Netwerkvorming en –versterking: 'Ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken door het 

verbinden (samen met stadsdelen) van informele zorg met zorgpartijen; verbinden van Wijkzorg 
met gebiedsgerichte teams, gespecialiseerde zorg en specifiek aanbod of dienstverlening.' 

2. Toegang: 'Zorgen voor heldere toegang AdviesWijkzorg in Wijkzorgnetwerken.' 
3. Deskundigheidsbevordering: 'Behoeften en kansen vanuit het netwerk bij stedelijke ontwikkeling 

inbrengen en op lokaal niveau kennisbevordering stimuleren en borgen met speciale aandacht 
voor het voeren van toegangs- en vraagverhelderingsgesprekken.' 

4. Functioneren alliantie: 'Samenwerking, rolverdeling.' 
5. Gezamenlijke activiteiten allianties: 'Kruisbestuiving, krachtenbundeling.' 
 
 
Deel 1: Evaluatie 2018  
 
 
1. Netwerkvorming en –versterking 
 
Doel 1: Inhoudelijk doorontwikkelen wijkzorgnetwerken 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Maandelijks wijkzorgoverleg per wijk1 met thematische insteek. De thema’s die in 2018 aan de 

orde waren, zijn door het netwerk bepaald: 
Allochtone ouderen Omgaan met complex gedrag 

Arbeidsgerichte dagactiviteiten Ouderen en dementie 

Armoede en gezondheid Paramedische ondersteuning binnen wijkzorg 

Basis GGZ Positieve gezondheid 

Curatele, bewind en mentorschap Samen in de Wijk (netwerk uitbreiden) 

Eenzaamheid Samen werken, samen optrekken en de communicatie 

Hoarding Samenwerking informeel en formeel  

Huisvesting en maatschappelijke opvang Samenwerking wijkzorg en OKT  

Hulp bij huishouden en overige thuisdiensten Schaamte en trots (bij verschillende culturen) 

Inzet Ervaringsdeskundigheid Sociale netwerken bij ambulantisering 

Inzet multideskundigheid Transcultureel werken 

Laaggeletterdheid (en communiceren) Veilig thuis (en huiselijk geweld) 

                                                        
1 In dit Jaarplan wordt gesproken over ‘wijk’ waar de gemeente het woord ‘gebied’ gebruikt. Voor de alliantie bestaat het 
Stadsdeel West bovendien uit vier wijken ‘Bos en Lommer’, ‘De Baarsjes’, ‘Oud-West’ en ‘Westerpark’. Binnen de gemeente 
bestaat het stadsdeel West uit drie ‘gebieden’: ‘Bos en Lommer’, ‘De Baarsjes/Oud-West’ en ‘Westerpark’. 
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Mantelzorgondersteuning Verschillende vormen van tijdelijke opvang (Wmo, Zvw) 

Multiproblemen binnen gezinnen (en samenwerken Verwarde (GGZ) personen in de wijk  

met OKT en Samen Doen) Wijkwerkplaats GGZ 

Omgaan met privacy Zingeving (omgaan met een niet meer leven wens) 

• Halfjaarlijkse netwerkborrel per wijk met enkele pitches. 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• De wijkzorgoverleggen resulteren in nieuwe contacten en het verdiepen van bestaande 

contacten. Gemiddeld zijn er 25 deelnemers per bijeenkomst. 
• De thema’s leveren intensieve en interessante discussies en uitwisseling op. Een aantal mensen 

uit het netwerk komt specifiek voor deze thema’s. 
• Resultaten uit een online evaluatie van de wijkzorgnetwerken: 

 
‘Ik kom door het wijkzorgnetwerk overleg op nieuwe ideeën en ontmoet andere partners.’ 

‘Dit gebeurt wisselend.’ 

‘Probeer altijd tot constructieve samenwerking te komen; lukt soms wel, soms niet.’ 

‘Nog niet meegemaakt. Heeft te maken met mijn agenda.’ 

‘Zodoende komen collega's van mij een presentatie geven, bijvoorbeeld.’ 

‘Zou ik meer willen!’ 

‘Nog niet meegemaakt, wil het wel doen.’ 

‘Dat gebeurt niet zo gauw. Ik weet niet waarom.’ 

‘Soms wel soms niet.’ 

‘Soms.’ 

‘Netwerk uitbreiding is een feit.’ 

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• De voorzitters van de wijkzorgoverleggen hebben gekeken naar de wisseling van deelnemers. Er 

was het vermoeden dat de ‘oude garde’ minder kwam. De (kwalitatieve) indruk is dat de 
wisseling met name komt door het veranderen van baan of wijk en niet door ‘netwerk-moeheid’. 
Soms zijn mensen uit het netwerk langer afwezig door capaciteitsgebrek op de werkvloer 
(wijkverpleging, sociaal loket). 

• Themabespreking gaat wel (te) vaak ten koste van de casuïstiekbespreking conform AKAD. 
Tijdens de themadiscussie wordt er regelmatig casuïstiek ingebracht maar vaak op een minder 
gestructureerde wijze. Maar de essentie van AKAD blijft aan de orde komen: eerst de inzet van 
het eigen netwerk, dan informele zorg, en daarna de formele zorg. Daardoor is AKAD redelijk 
verankerd in de wijkzorgoverleggen.  
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Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• In sommige gevallen (anekdotisch). Er moet nog een systematiek worden ontwikkeld waarin 

resultaten en signaleringen worden vastgelegd, gedeeld en -bij signaleringen- worden belegd bij 
relevante partijen. 

• Door de bespreking van de resultaten binnen de alliantie is er het inzicht ontstaan dat de schaal 
van de wijkzorgoverleggen (misschien) te groot is. Als de schaal van een wijk van 40.000 
bewoners naar 10.000–15.000 bewoners wordt verkleind, dan heb jij bijvoorbeeld een 
hanteerbaarder aantal huisartsenpraktijken en paramedische praktijken. Ook worden de 
informele (bewoners)activiteiten inzichtelijker. Bovendien is er een grote kans dat het aantal 
wisselende gezichten aan tafel vermindert, wat de samenwerking bevordert. Een remmende 
factor voor deze beweging is dat de organisatie van zorgaanbieders (nog) niet is ingericht op 
‘buurtgericht’ werken. Zowel professionals als informele zorgverleners werken op dit moment 
nog op een grotere schaal waardoor ze ‘gedwongen’ worden om naar een groter aantal 
wijk/buurtzorg-overleggen te gaan.  

 
Doel 2: Organisatorisch doorontwikkelen wijkzorgnetwerken 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Maandelijkse voorbereidingsbijeenkomst per wijk die bestaat uit de voorzitter, de S1-partner, 

een afgevaardigde van de alliantie en de projectleider. In de voorbereiding wordt het vorige 
overleg geëvalueerd en het aankomende overleg voorbereid.  

• Er is secretariële ondersteuning voor de praktische organisatie zoals het versturen van de 
uitnodigingen en het bijwerken van de contacten. 

• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
• Voor de gezamenlijke website: zie paragraaf 5 (gezamenlijke activiteiten allianties)  
 
Wat is hiermee bereikt? 
• In de voorbereidingsgroep is er een goede inhoudelijke dynamiek. Het netwerk van de leden is 

groot genoeg om de juiste personen/experts te vinden en uit te nodigen voor het geven van een 
pitch om een thema in te leiden.  

• De S1-partners in Bos en Lommer (Buurtzorg) en Oud-West (Cordaan) leveren een hele 
waardevolle bijdrage in de voorbereidingsgroep. Door arbeidsmarktproblemen2 en langdurige 
ziekte zijn de S1-partners in de Baarsjes (Cordaan) en Westerpark (Buurtzorg) spijtig genoeg uit 
beeld geraakt en vervanging is niet mogelijk.  

• Door de secretariële ondersteuning is er een tijdige en betrouwbare verspreiding van de 
uitnodigingen voor de wijkzorgoverleggen, en wordt de centrale database met contactgegevens 
van het netwerk nauwkeurig en tijdig bijgewerkt. 

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• De verslaglegging van de wijkzorgoverleggen was van wisselende kwaliteit en ontbrak steeds 

vaker. Wij vroegen of iemand in het netwerk wilde notuleren (maar tegelijkertijd wilden wij hen 
hiermee niet belasten.) Na een tijdje zonder notulen bleek het netwerk dit niet prettig te vinden. 
Waardevolle inzichten werden niet meer verspreid. Daarom de (late) keuze voor een 
professionele notulist die in augustus is gestart. 

                                                        
2 Het arbeidsmarktprobleem in de wijkverpleging blijft voorlopig bestaan en dat zal gevolgen hebben voor de inzet van 
wijkverpleegkundigen in onze plannen. 
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Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De organisatie van de wijkzorgoverleggen komt aan de orde binnen de alliantie. Buiten de 

alliantie minder. Binnen het (informele) projectleidersoverleg wisselen we informatie uit over 
dilemma’s en gekozen oplossingen. 

• Door de bespreking van de resultaten binnen de alliantie is er de vraag ontstaan in welke mate 
het wijkzorgnetwerk zelf integraal verantwoordelijk kan zijn voor de wijkzorgoverleggen. Kan er 
een bredere3 groep mensen aansluiten die de voorzitters versterken? En eigenaarschap pakken? 
Het is het netwerk van en voor de partners in de wijk. In stadsdeel Oost zijn bijvoorbeeld ook 
actieve bewoners betrokken bij de organisatie van de wijkzorgoverleggen. 

 
Doel 3: Ontwikkelen van een digitaal platform binnen het wijkzorgnetwerk 
 
Deze doelstelling heeft betrekking op ‘stap 3’ van de gezamenlijke website www.wijkzorg-
amsterdam.nl die wordt beschreven in paragraaf 5 (gezamenlijke activiteiten allianties). Die 
hierboven is genoemd. 
 
Doel 4: Verbeteren samenwerking tussen informele en formele zorg 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• De alliantie stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg en benadert dit met 

name vanuit informeel perspectief. Een krachtig (tegen)geluid vanuit de Informele Zorg is 
wenselijk. Hiertoe heeft de alliantie de oprichting van het Platform Informele Zorg ondersteund. 

• De rol van de alliantie is ‘aanjagend/faciliterend’. 
• Er zijn/worden in de vier wijkzorgoverleggen trainingen gegeven over het samenwerken tussen 

formeel en informeel. Jaap Prummel verzorgt deze trainingen en wordt ondersteund door 
Wanda Huinink, Zjaak Maas en Lisette Orth. De trainingen gaan over het groeiproces in de 
samenwerking die Jaap karakteriseert ‘van sociaal kaart naar warme overdracht’. In dit proces 
groeit het vertrouwen tussen formeel en informeel: ‘elkaar weten te vinden’ Þ ‘elkaar leren 
kennen’ Þ ‘elkaar leren waarderen’ Þ ‘elkaar leren vertrouwen’ Þ ‘elkaar leren gunnen’. 

• De rol van informele zorg is ‘uitvoerend/ontwikkelend’ in partnerschap met de alliantie.  
 
Wat is hiermee bereikt? 
• Er is een platform Informele Zorg met de volgende partijen: 

Aminah Humanitas Samen Zorgen Samen Dragen 

Burenbond Markant SeniorenStudent 

Burenhulp Westerpark Prisma Team Ed 

Burennetwerk Rode Kruis Unie van Vrijwilligers (UVV) 

Buurthulp West  Samen Sterk Vrouwen West Voor elkaar in West 

De Regenboog Groep  Samen Wonen Samen Leven Voor je buurt voor elkaar 

• De trainingen over het samenwerken tussen formeel en informeel zijn goed bezocht en door het 
workshopdeel dynamisch van aard. Het netwerk was enthousiast en geïnspireerd. Er zijn nieuwe 
inzichten ontstaan en contacten gelegd waarbij mensen buiten het wijkzorgoverleg hebben 
afgesproken om elkaar beter te leren kennen. 

 

                                                        
3 Breder dan de zeven partijen uit de alliantie. 
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Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• In het platform Informele Zorg zijn de problemen en uitdagingen in de samenwerking met de 

formele zorg gedeeld. Voorbeelden:  
Te zware casussen die naar de informele zorg worden verwezen. 

‘Afschuiven’ van verantwoordelijkheden. 

(Zeer) beperkte informatieoverdracht. 

‘Koude’ verwijzingen zonder persoonlijke aandacht of de cliënt in goede handen is gekomen. 

Beperkte ‘nazorg’. 

Weinig inzicht van professionals in het verantwoordelijkheidsgevoel van vrijwilligers en de teleurstelling die bij hen 

ontstaat als de match niet goed is. 

Onbekendheid met ervaringsdeskundigheid. 

De wijze waarop informele en formele zorg in de praktijk rond een deelnemer moet/kan samenwerken is lastig. 

• In de trainingen in de wijkzorgoverleggen is geleerd dat een persoonlijke, geleidelijke overdracht 
in het tempo ván de cliënt en met volledige betrokkenheid ván de cliënt, noodzakelijk is. 

• Tevens is in de trainingen geleerd dat voorafgaand aan een persoonlijke, geleidelijke overdracht 
een collectieve uitdaging ligt voor de (georganiseerde) Informele Zorg om zichzelf t.o.v. elkaar te 
positioneren en profileren. Dit is ook een signaal uit de wijkzorgoverleggen. De formele zorg is 
niet goed in staat om een inhoudelijk onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld Burennetwerk, 
BeterBuren, Burenbond, De Regenboog Groep, Humanitas en Team Ed. Als ze deze partijen al 
allemaal kennen! Als de keuze voor de juiste informele zorgpartij beter is, dan maakt dit de 
persoonlijke overdracht gemakkelijker.  

• Een compliceren factor waarom de formele zorg niet goed in staat is om een inhoudelijk 
onderscheid te maken, is dat de professionals niet op wijk/buurtniveau georganiseerd zijn. Té 
veel professionals werken nog in téveel wijken en kunnen zo (per definitie?) niet goed genoeg 
geïnformeerd zijn over de informele zorg in de wijk/buurt. 

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten zijn besproken binnen de alliantie. Buiten de alliantie is binnen het (informele) 

projectleidersoverleg globaal gesproken over het opzetten van de platforms Informele Zorg in de 
verschillende stadsdelen. 

 
Doel 5: Verbinden beroepsgroepen en kennisnetwerken met de wijkzorgnetwerken 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• De alliantieleden zijn (in meer of mindere mate) actief in de volgende netwerken: AKAD-LVB-

netwerk, GGZ-netwerk, Herstelnetwerk, Dementienetwerk, Platform Mantelzorg, Amsterdams 
netwerk eenzaamheid, Amsterdams Paramedisch Platform, FBA/Apothekersnetwerk, SOMOSA, 
POA, SIGRA, De Omslag, Cliëntenbelang, Wmo Adviesraad en Onbeperkt West.  

• De gebiedspartner West -Puck Sickinger- organiseert het schakelteam stadsdeel West (STSDW) 
waar uitwisseling en afstemming plaatsvindt tussen wijkzorg, sociaal loket, Samen Doen, OKT, 
Activeringsteams, Gebiedspool en Gebiedsteams. De projectleider van de alliantie Wijkzorg West 
is aanwezig namens de wijkzorg en alliantie. Verder organiseert de gebiedspartner het 
Gebiedsplatform West. Hier gaat de projectleider bij aansluiten. 

• De rol van de alliantie is ‘omarmend’ in de zin dat de alliantie deze netwerkbijeenkomsten in de 
gaten houdt. De bedoeling is dat de alliantie ‘uitvoerend/ontwikkelend’ is in het leggen van 
verbindingen met het wijkzorgnetwerk. 
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Wat is hiermee bereikt? 
• Door onze aanwezigheid hebben wij een vinger aan de pols en blijven wij op de hoogte van de 

relevante ontwikkelingen, en geven wij ontwikkelingen vanuit ons wijkzorgnetwerk door. 
 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Het verschilt heel erg per netwerk in welke mate wij mensen, kennis en activiteiten wederzijds 

verbinden. Dit kan en moet veel systematischer gaan gebeuren.  
 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• Naast de leden van de stuurgroep, zijn ook de leden van de Adviesraad een belangrijke linking 

pin naar de andere netwerken.  
 
 
2. Toegang 
 
Doel 6: Toegang tot wijkzorg via informele partijen m.b.v. buurtwerkers 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Voor dit doel heeft de alliantie geen activiteiten ondernomen omdat het in de praktijk al gebeurd 

is door de buurtwerkers. De buurtwerkers zijn met grote regelmaat aanwezig bij de 
wijkzorgoverleggen in Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark. Doordat ze 
bovendien onderdeel zijn van dezelfde organisatie als de maatschappelijke dienstverleners en 
locaties delen zijn de lijnen tussen hen van nature kort. 

• De rol van de alliantie is ‘omarmend’. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• Schakelfunctie tussen informeel en formeel. De door de buurtwerkers nieuw opgezette dienst 

‘Voor Elkaar in West’ draagt verder bij aan de schakelfunctie tussen formeel en informeel. De 
dienst regelt één telefoonnummer, ingang, voor alle kleinere hulpvragen van bewoners en 
mantelzorgers.  

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Het gaat niet alleen over de concrete dienst maar vooral dat achter deze dienst een netwerk ligt 

van particulieren en informele aanbieders als Burennetwerk. De professionele ondersteuning 
wordt geleverd door Buurtwerk en Madi en daarmee is toegang tot de wijkzorg geregeld. 

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten zijn alleen besproken binnen de alliantie. Dit is te weinig een doel voor de alliantie 

en komt in 2019 niet terug. 
 
Doel 7: Toegang tot wijkzorg via gebiedsgericht werken 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
Er zijn drie actielijnen voor dit doel: 1) verbinden buurtactieplannen met wijkzorg; 2) organisatie 
wijktafels; 3) follow-up WijkTop uit de zomer van 2017. 
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• In 2018 is gestart met een gebiedsgerichte opgave vanuit de gebiedsagenda en afstemming 
tussen gebiedsteams en buurtwerkers. Buurtwerkers zoeken vanuit de opgave per gebied of 
buurt de juiste formele en of informele samenwerkingspartner(s). Deze werkwijze is in juni 
geëvalueerd en wordt verder verbeterd i.s.m. Stadsdeel in de wijkuitvoeringsplannen 2019. De 
rol van de alliantie is ‘omarmend’. 

• De organisatie van de wijktafels ging langzaam en heeft door de drukke agenda en nieuwe 
activiteiten (die niet in het jaarplan staan) een lagere prioriteit gekregen. Uiteindelijk is besloten 
om de wijktafels niet uit te voeren. De rol van de alliantie zou ‘uitvoerend’ zijn en de wijktafels 
financieren. Het stadsdeel West zou de wijktafels inhoudelijk ondersteunen.  

• Geen acties ondernomen op follow-up Wijktop door tijdgebrek. De rol van de alliantie is 
‘omarmend’. 

 
Niet in het jaarplan 2018:  
• Vanuit het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) is gevraagd aan de allianties Centrum 

en West om deel te nemen aan twee pilots waarbij wij4 gaan experimenten met een nieuwe 
vorm van (samen)werken in het Sociale Domein. Het gaat om cliënten die geen acute, maar wel 
complexe problemen hebben en waarbij een oplossing gevonden moet worden bij meerdere 
partijen in het netwerk. De experimenten heten ‘Regie in het Sociaal Domein’ (en voorheen 
‘Pilots Resource Groups’). 
Wat is het doel van de experimenten ‘Regie in het Sociaal Domein’? 
Amsterdam kent een rijk en divers zorgaanbod om inwoners met een hulpvraag te ondersteunen. Door de vele 
verschillende loketten, regelingen en procedures is het voor cliënten en hulpverleners niet altijd eenvoudig om passende 
zorg en ondersteuning te organiseren. Dit vraagt veel tijd. Met de experimenten werken we ernaar toe dat iedere 
inwoner snel en gemakkelijk toegang heeft tot zorg op het moment dat dat nodig is. Omdat er vaak meerdere partijen 
betrokken zijn bij één cliënt, is een goede samenwerking cruciaal.  
 
Hoe gaan wij de experimenten ‘Regie in het Sociaal Domein’ uitvoeren? 
Iedere inwoner met een complexe ondersteuningsvraag krijgt een regisseur die kan helpen een steunsysteem te 
bouwen rondom de cliënt. Een ‘regisseur’ is iemand de cliënt kan begeleiden bij het organiseren van de juiste zorg en 
ondersteuning om hem heen. Door ondersteuning te bieden bij het verhelderen van de ondersteuningsvragen, 
formuleren van doelen en betrekken van de juiste mensen en/of partijen. Deze rol kan ook door de cliënt zelf of door 
zijn netwerk worden vervuld. Een steunsysteem bestaat uit alle mensen (‘resources’) die hulp kunnen bieden bij het 
zetten van vervolgstappen richting herstel. Dit hoeven niet enkel zorgprofessionals te zijn, maar ook vrienden, familie, 
ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers. Zij zijn door de cliënt zelf gekozen. Juist omdat er meerdere mensen en 
zorgorganisaties betrokken zijn, is het belangrijk dat er goede sturing plaatsvindt. Hierbij kan de regisseur de cliënt dus 
goed helpen. Als het nodig is, kan de rol van regisseur tijdens het traject worden overgedragen en kan de samenstelling 
van de steungroep wijzigen. Alle mensen in het steunsysteem werken samen met de cliënt aan het behalen van zijn of 
haar doelen in één ondersteuningsplan. Door periodiek bijeen te komen en vinger aan de pols te houden, levert het een 
belangrijke bijdrage in het voorkomen van crisis en/of verder afglijden.  

• De rol van de alliantie is ‘omarmend’ in 2018 en dit willen we uitbouwen naar ‘aanjagend’ in 
2019. Dit is een onderwerp dat georganiseerd en gefaciliteerd moet worden door het midden 
management. De alliantie is uiterst sympathiek aan dit project omdat het hulpverleners 
(‘regisseurs’) in positie zet. De resultaten van dit experiment zijn van groot belang voor de 
invulling van het klanthouderschap binnen de Wmo. 

 
Wat is hiermee bereikt? 
• Het resultaat van de gebiedsgerichte opgave staat beschreven in de evaluatie waar de alliantie 

geen bemoeienis mee heeft gehad.  

                                                        
4 De experimenten in het sociaal domein zijn ontwikkeld door een aantal partijen die werken aan ontwikkeling en innovatie 
in de wijk: Arkin, HVO Querido, de Regenboog Groep en de allianties Wijkzorg Centrum en West. De experimenten worden 
begeleid door CQ Procesmanagement in opdracht van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) 
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• Voor de Regie in het Sociaal Domein zijn de voorbereidingen van pilots afgerond: beschrijving 
werkwijze en profiel regisseur; selectie regisseurs; selectie resources; online communicatietool 
(via e-community); voorbereiding training voor de ‘regisseurs’ op 20 november.  

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• De inhoudelijke leerervaring van de gebiedsgerichte opgave staat beschreven in de evaluatie 

waar de alliantie geen bemoeienis mee heeft gehad.  
• De leerervaring van de alliantie t.a.v. gebiedsgericht werken is in 2018 niet tot stand gekomen 

ondanks dat dit wel een ambitie was in het jaarplan 2018. Dit is gekomen door een gebrek aan 
tijd, focus en inspiratie om gezamenlijk de juiste aanvliegroute te vinden. De alliantie, de 
gebiedsteams en gebiedspool van het stadsdeel West, en de gebiedspartner zorg moeten in 2019 
een gezamenlijke weg vinden om gebiedsgericht werken concreter vorm te geven. 

• Voor de Regie in het Sociaal Domein: Zeer complex onderwerp doordat enerzijds inhoudelijk 
gezien de ‘regisseurs’ in positie moeten worden gebracht. En anderzijds logistiek gezien doordat 
de organisatie die de ‘resources’ biedt binnen 5 dagen moet leveren.  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• Het bovengenoemde (leer)proces is alleen besproken binnen de alliantie. 
• Voor de Regie in het Sociaal Domein: in de alliantie is met regelmaat gesproken over de pilots. 

Eind 2017 over deelname en gedurende 2018 inhoudelijker over de pilots. Communicatie buiten 
de alliantie gebeurt tot op heden via de trekkers van het project. De projectleiders van de 
allianties hebben dit onderwerp ook regelmatig met elkaar besproken. Bij de start zullen zij de 
pilots bespreken in de wijkzorgoverleggen. 

 
Doel 8: Toegang tot wijkzorg bieden via e-Community 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Na een gedegen voorbereiding met o.a. Hackathons, is de e-Community op 23 mei gelanceerd 

tijdens een Samen Beter event in de Horizon: www.samenbeterwesterpark.nl/. 
• Daarna is in de proeftuin Samen Beter verder gewerkt aan optimalisatie door o.a. een nieuwe 

inspirerende Hackathon. De alliantie heeft binnen de proeftuin gezorgd voor enkel verbindende 
activiteiten naar de wijkzorg (met name het netwerk in Westerpark). 

• De rol van de alliantie was ‘omarmend’ maar is aan het veranderen. De Proeftuin Samen Beter 
Westerpark en de Alliantie Wijkzorg West zijn in 2018 tot vergaande samenwerkingsafspraken 
gekomen. Zie verder Deel 2 doel 10. 

 
Wat is hiermee bereikt? 
• De e-Community heeft inhoudelijk een stevige basis gekregen. Er is onder andere een vraagbaak, 

er zijn tools voor zelfmanagement en is er een overzicht van activiteiten/evenementen in de 
Westerpark. Ook kun je online in contact komen met buren en zijn er verhalen te lezen van 
wijkbewoners. 

• Het netwerk rondom de proeftuin Samen Beter Westerpark is groter geworden en de verbinding 
met het wijkzorgnetwerk sterker. 
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Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Er is veel tijd en aandacht gaan zitten in de inhoud van de e-Community en minder in het aantal 

deelnemers van de e-Community. Er zijn daarom op dit moment nog geen uitspraken te doen 
over de toegang tot wijkzorg via de e-Community.  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten van de proeftuin Samen Beter Westerpark worden binnen de alliantie gedeeld. Er 

zijn in de zomer meerdere gesprekken gevoerd over hoe de samenwerking tussen de proeftuin 
Samen Beter en de Alliantie Wijkzorg West versterkt kan worden. De resultaten van dit proces 
zijn in deel 2 van dit jaarplan geformuleerd bij doelstelling 10. 

 
Doel 9: Organisatie achtervang in wijkzorgnetwerk 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Er is vanaf de zomer 2017 een stedelijke werkgroep actief die de werkwijze en organisatie van de 

achtervang ontwikkeld heeft. Namens de projectleiders zaten Jennie (Noord) en Mark (West) in 
de werkgroep. Verder bestond de werkgroep uit twee leden van de allianties, een 
gebiedspartner van de gemeente, en een externe voorzitter. 

• Er is in 2018 één aanmelding gekomen voor AdviesWijkzorg. 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’ in samenwerking met andere allianties. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• De werkgroep is in mei 2018 met een stedelijk voorstel gekomen voor AdviesWijkzorg. In 

mei/juni is dit voorstel door alle alliantie geaccordeerd en in juli is gestart met de implementatie 
van het voorstel in alle stadsdelen.  

• Er is op www.wijkzorg-amsterdam.nl/ een aanmeldfunctionaliteit ontwikkeld.  
• In juli/augustus zijn de betrokkenen in de wijkzorg door de allianties geïnformeerd over de 

nieuwe werkwijze. In West is dit gebeurd via de uitnodigingen voor de wijkzorgoverleggen en 
een korte toelichting in het overleg.  

• De reacties tot op heden zijn lauw en er is nog geen aanmelding voor AdviesWijkzorg. Wij zullen 
nog een aparte mailing in het wijkzorgnetwerk in West versturen. 

• T.a.v. de enige aanmelding AdviesWijkzorg: in maart 2018 (toen nog Achtervang genoemd) is in 
behandeling genomen door: Zjaak Maas (MEE Amstel en Zaan), Iris van der Lee (Arkin), Karin 
Kapoen (Amsta) en Jaap Prummel (Samen Zorgen Samen Dragen). De vraag ging over 
huisvesting. Omdat AdviesWijkzorg geen doorzettingsmacht heeft op dit gebied, konden wij in 
deze niet anders dan een aantal adviezen en tips aanreiken.  

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Het stedelijk ontwikkelproces was zorgvuldig maar ook erg langzaam. De focus lag ons inziens te 

veel op besluitvorming door de zeven allianties en te weinig op praktische communicatie en 
introductie in het wijkzorgnetwerk. 

• De projectleiders en de coördinatoren van de AdviesWijkzorg-groepen gaan in november de 
(her)invoering evalueren. 

• T.a.v. de enige aanmelding AdviesWijkzorg: suggestie om in Advies wijkzorg een lijntje te leggen 
naar wonen. Bijvoorbeeld met de grootste woningbouwcorporatie in West. 
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Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De zeven stuurgroepen van de allianties zijn betrokken in het besluitvormingsproces.  
 
 
3. Deskundigheidsbevordering 
 
Doel 10: Ondersteunen professionals bij brede vraagverheldering m.b.v. Anders Kijken Anders Doen 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Het delen van ervaringen met gekanteld werken gebeurt in de wijkzorgoverleggen.  
• Een activiteit in het jaarplan is om alle trainingen en cursussen bij partners te inventariseren op 

het gebied van vraagverheldering, AKAD en netwerkontwikkeling. Er is op dit moment een 
initiatief in de stad op SIGRA-niveau. Dat is actief bezig om een database op te zetten waarin alle 
opleidingen en trainingen komen. De alliantie houdt contact met de SIGRA. 

• In de wijkzorgnetwerken Bos en Lommer en Westerpark gaat geëxperimenteerd worden met 
Teambudgetten5. Omdat de wijkzorg een netwerk is en geen team, wordt er vanuit meerdere 
organisaties een groep samen gesteld die via een App-groep communiceert en besluiten neemt 
over het budget als iemand uit het wijkzorgnetwerk een cliënt inbrengt. De groepen worden op 
dit moment samengesteld en de pilot zal vermoedelijk pas begin volgend jaar resultaten 
opleveren. 

• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• De AKAD-werkwijze lijkt redelijk verankerd maar wij hebben enkel zicht op de mensen die op de 

wijkzorgoverleggen komen. Dit is verre van representatief voor de hele wijkzorg. 
• Resultaten uit een online evaluatie van de wijkzorgnetwerken: 

 
‘Meestal vind ik dat het niet veel toevoegt aan de casuïstiek die ik binnen mijn eigen team al heb. Of het is juist 

iemand die heel ander werk doet, waardoor het moeilijk is om mee te denken.’ 

‘Er is weinig casuïstiek en als deze wordt gehouden niet voorbereid.’ 

‘Kan sneller, meer dynamiek mag.’ 

                                                        
5 Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel en met minimale verantwoording, kleine 
problemen ‘klein’ te kunnen houden. Belangrijk hierbij is dat hulpverleners werken vanuit een multidisciplinaire 
afwegingskader. Het teambudget kan als een achterliggende voorziening worden gebruikt als Het probleem niet (tijdig) 
opgelost kan worden via voorliggende voorzieningen of fondsen. 
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‘Gebeurd nog te weinig, en is ook te weinig tijd voor.’ 

‘Het nadeel van plenaire casuïstiek vind ik dat maar weinig mensen aan bod komen. Werken in groepen maakt dat er 

meer mensen inbreng kunnen hebben en het gesprek intiemer wordt.’ 

‘Mag van mij wel meer ruimte voor gemaakt worden, liefst in kleinere groepen.’ 

‘Ik mis nog de terugkoppelingen van de besproken casuïstiek.’ 

‘Neemt veel tijd in beslag, weinig input van aanwezige. Vaak flink aan trekken om een casus in te brengen.’ 

‘Een keer bijgewoond leerzaam.’ 

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Zoals bij doel 1 beschreven is de casuïstiekbespreking conform AKAD de laatste maanden vaak 

overgeslagen. Dit blijkt ook uit de online evaluatie. De casuïstiek gaan we weer intensiveren en 
strakker organiseren.  

• Qua deskundigheid hebben wij geleerd dat er nog grote winst behaald moet worden bij het 
uitvoeren van de regiefunctie en het betekenis en invulling geven aan het klanthouderschap. 

• De geplande activiteit in het jaarplan 2018 om andere wijkzorgpartijen te verleiden om zich te 
binden aan de AKAD-werkwijze door een convenant, is niet meer opportuun/nodig.  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten over in het invullingen geven aan klanthouderschap staan zowel centraal binnen 

als buiten de alliantie. Het is een terugkerend onderwerp in gesprekken tussen de projectleiders 
en de gemeente. Een concrete roadmap naar een oplossing is voor ons nog niet helder. 

 
Doel 11: Ondersteunen professionals bij begeleiden naar informele zorg m.b.v. buurtwerkers 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• De alliantie heeft geen activiteiten ondernomen met als doel dat de professionals in elke wijk 

een paar buurtwerkers leren kennen die zij kunnen raadplegen over de inzet van informele zorg. 
Bij doel 6 is beschreven dat de buurtwerkers goed aanwezig zijn bij de wijkzorgoverleggen.  

• Uitvoeren van de 'stedelijke dienst' Welzijn op Recept door de welzijnscoaches van Combiwel. 
• De rol van de alliantie is ‘omarmend’. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• De professionals die (ook) regelmatig de wijkzorgoverleggen bezoeken, kennen de buurtwerkers 

en weten wat ze doen, en hoe ze te benaderen zijn.  
• De stedelijke dienst Welzijn op Recept begint steeds meer bekendheid te krijgen en het 

wijkzorgnetwerk weet dat er buurtwerkers fungeren als welzijnscoach.  
 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Jammer genoeg mogen alleen de huisartsen verwijzen naar Welzijn op Recept. In het netwerk is 

een brede behoefte om te kunnen verwijzen naar Welzijn op Recept. 
 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten zijn alleen gedeeld binnen de alliantie. Dit is te weinig een doel voor de alliantie en 

komt in 2019 niet terug. 
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Doel 12: Ondersteunen professionals bij begeleiding van mantelzorgers 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• Er is een werkgroep actief -bestaande uit deelnemers van Arkin, Amstelring, Cordaan, Combiwel 

(voorzitter), MEE Amstel & Zaan en de Regenboog Groep om manieren te vinden voor het tijdig 
begeleiden van de mantelzorgers om te voorkomen dat ze overbelast raken.  

• Een aantal van de leden van deze werkgroep hebben meegeholpen met een themabespreking 
Mantelzorgondersteuning in het wijkzorgoverleg in Bos en Lommer en Oud-West. 

• Een mooie zijdelingse ontwikkeling is dat Amstelring, ABC Alliantie, Markant en het SAG zijn 
gestart met een pilotproject voor een Mantelzorg Café. Deze is/wordt in de herfst op elke 
donderdag van de maand gehouden in Huis van de Buurt de Klinker. 

• De rol van de alliantie is ‘omarmend’. 
 
Wat is hiermee bereikt? 
• Er is een zeer grote variëteit van mantelzorgers die verschillende benaderingen behoeven. Het is 

lastig om dit goed in kaart te brengen. De werkgroep is hier nog mee bezig.  
 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Er zijn nog geen concrete leerervaringen opgedaan door de werkgroep. 
 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten zijn te summier om te delen binnen en buiten de alliantie. 
 
Doel 13: Ondersteunen professionals en vrijwilligers met informatie over aanbod en werkwijze 
wijkzorg 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• De alliantie ontwikkelt zelf géén schriftelijke informatie over het aanbod van de wijkzorg. De 

alliantie verspreidt informatie van derden via het netwerk zodat zij gemakkelijk en vertrouwd in 
contact komen met andere wijkzorgpartijen. 

• De alliantie heeft ook géén informatie ontwikkeld over de werkwijze van de wijkzorg maar is erg 
enthousiast over de folder 'Ben jij een echte wijkzorgmedewerker?' van de Alliantie Zuid (die van 
hen ook gebruikt mag worden). 

• De alliantie omarmt KLIK, een online platform dat in 2017 in De Baarsjes is gestart.  
• De alliantie omarmt ook KOPPL, een online platform dat in 2017 door drie ondernemende 

mantelzorgers is ontwikkeld en uitgetest in Centrum. Na deze ervaringen in is KOPPL verder 
uitgerold in Zuidoost en in West. In West is de alliantie opdrachtgever en betrokken bij de 
voorbereiding van de soft launch in september. 

• De Alliantie is nog voornemens om in 2018 wijksafari’s uit te voeren in de vorm van de 'Je kunt 
meer tours' van de Omslag, maar moet bekijken of dit organisatorisch haalbaar is.  

• De rol van de alliantie is ‘omarmend’ en in het geval van KOPPL ‘aanjagend/opdrachtgever’ om te 
starten in Amsterdam West. 

 
Wat is hiermee bereikt? 
• KLIK: Dit gemeentelijke initiatief is vertraagd/gestrand in de samenwerking tussen de 

verschillende diensten van de gemeente.  
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• KOPPL: gestart in september middels KOPPL-zuilen in De Horizon (Combiwel), De Klinker 
(Amstelring) en De Poort (Amsta). 

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• KLIK: Geen leerervaring. Er is geen enkele communicatie over het hoe en waarom. 
• KOPPL: De communicatie intern bij de organisaties kan verbeterd worden. Het is belangrijk om 

goede contactpersonen te vinden die het organisatie-specifieke deel van de implementatie 
oppakken. 

• In 2018 wilde de alliantie in het wijkzorgnetwerk in Oud-West met een kleine groep mensen 
experimenteren met een persoonlijke consultfunctie. Hier zien wij vanaf gezien de vernieuwde 
AdviesWijkzorg (zie doel 9).  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• De resultaten zijn gedeeld binnen de alliantie en deels ook buiten de alliantie. 
 
Doel 14: Ondersteunen professionals en vrijwilligers met informatie over specifieke thema’s 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen? 
• In het jaarplan 2018 (opgeleverd 1 november 2017) is de behoefte omschreven in de 

wijkzorgnetwerken aan kennis over acht specifieke thema’s/doelgroepen.  
1. Armoede- en schuldenproblematiek; 

2. Eenzaamheid en activering (zoals onder Turkse mannen en ouderen); 

3. (Dementerende) ouderen die zichzelf verwaarlozen;  

4. Het benaderen en de omgang met Amsterdammers met een migratie-achtergrond die een andere culturele 

opvatting hebben over ziekten en (mantel)zorg; 

5. Het benaderen en de omgang met mensen met (niet gediagnosticeerde) psychiatrische problemen; 

6. Het benaderen en de omgang met mensen met een (niet gediagnosticeerde) licht verstandelijke beperking; 

7. Doelgroep Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (die deels naar de wijkzorg komt); 

8. Waakzaamheid (preventie, signaleren, versterken zelfregie, extensief contact en steunpunten). 

In januari 2018 is in de wijkzorgoverleggen een nieuwe inventarisatie gemaakt die 
bovengenoemde acht thema's nagenoeg bevatten (zie doel 1). 

• Op basis van het enthousiasme in het wijkzorgoverleg de Baarsjes op 12 april over het thema 
Eenzaamheid, hebben de alliantie West, Burennetwerk, Samen Zorgen Samen Dragen, 
Vriendenkringen en de informele zorg van de Regenboog Groep, een West-brede bijeenkomst 
georganiseerd6. Hier stond op een dynamische manier met behulp van trainingsacteurs de 
samenwerking tussen informeel en formeel bij eenzaamheid centraal. Het workshopdeel van de 
bijeenkomst is per wijk georganiseerd. 

• Op basis van het succes van de training ‘Positieve Gezondheid en Persoonlijk Herstel’ die in 
februari door Arkin is gegeven in het kader van de proeftuin Samen Beter Westerpark, én op 
basis van het enthousiasme in de wijkzorgoverleggen Westerpark op 26 april over het thema 
Positieve Gezondheid en op 28 juni over het thema zingeving, worden deze trainingen in 
november nogmaals aangeboden door Arkin zodat deze deskundigheid breder landt in het 
netwerk. 

                                                        
6 Op 4 oktober met als naam: 'Elkaar ontmoeten in West: en wat wij tot nu toe allemaal verkeerd deden.' 
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• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelen’. Bij de training ‘Positieve Gezondheid en 
Persoonlijk Herstel’ is de rol van de alliantie ‘omarmend’. 

 
Wat is hiermee bereikt? 
• Voor de thema’s: zie doel 1 
• Voor de Westbrede bijeenkomst: naast een inspirerende bijeenkomst (die vastgelegd is door de 

foto-filmstudio van de Volksbond/Streetcornerwork), is het programma zo opgezet dat de 
resultaten van de workshop per wijk, systematisch blijven terugkomen op de wijkzorgoverleggen. 
Zo blijft het onder de aandacht. Meer is er op dit moment nog niet over te zeggen.  

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Voor de thema’s: zie doel 1 
• Voor de Westbrede bijeenkomst: in algemene zin is het lastig om concrete resultaten uit een 

workshop te krijgen én hier wat mee te gaan doen. Ook in de opzet van het programma is dit 
lastig maar er is in ieder geval een plek waar dit systematisch terugkomt. Het begin is gemaakt en 
voor 2019 wordt deze opzet herhaald en verfijnd.  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• Voor de thema’s: Zie doel 1 
• Voor de Westbreden bijeenkomst: de opzet en resultaten zijn tot op heden alleen gedeeld binnen 

de alliantie. 
 
 
4. Functioneren alliantie 
 
In het jaarplan 2018 hebben wij t.o.v. het jaarplan 2017 de doelen toegewezen aan alliantiepartners 
waardoor wij een heldere rolverdeling gekregen. In het eerste half jaar van 2018 heeft de stuurgroep 
zijn doelen, activiteiten en voortgang maandelijks besproken in zijn ‘termijnplanning’. Op die wijze is 
er redelijk wat in gang gezet in 2018. Wat belemmerend heeft gewerkt om een gezamenlijk team te 
worden met een gezamenlijke identiteit is de grote ‘wisseling van de wacht’. Drie van de zeven 
alliantiepartners hebben drie verschillende mensen afgevaardigd in de stuurgroep. Een van de drie 
partners heeft recent aangekondigd met een vierde afgevaardigde te komen. 
 
In 2018 is de stuurgroep zoekende geweest naar een invulling van de opdracht waar wij meer 
urgentie bij voelen en commitment aan willen geven. In de stuurgroep is regelmatig aan de orde 
geweest hoe we de samenwerking en samenhang in het netwerk in West systematischer kunnen 
versterken. En hoe we gezamenlijk tot een integraal meerjarenplan kunnen komen voor 
verdergaande vormen van samenwerking. En welke (alliantie)partners op welke wijze kunnen 
bijdragen aan het realiseren van het meerjarenplan. Dit heeft geleid tot het formuleren van doel 10 
voor het jaarplan 2019. Er is vooralsnog niet gekozen voor het maken van een gezamenlijk 
meerjarenplan op al het aanbod in West. Wel is ervoor gekozen om in een kleiner gebied, gekoppeld 
aan het initiatief Samen Beter, te onderzoeken welke vernieuwende concepten ontwikkeld kunnen 
worden om beter aan te sluiten bij de vraag van de burger. En ook op welke wijze je dit met 
meerdere partijen vorm kunt geven.  
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We hebben in 2018 eveneens gezocht naar een betere samenwerking met de Adviesgroep. 
Uiteindelijk is de communicatie met de Adviesgroep verbeterd door het minder formeel in te steken 
en meer in een gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingsrichtingen voor thema’s in West.  
 
 
5. Gezamenlijke activiteiten allianties 
 
Welke activiteiten zijn ondernomen?  
Er zijn nog meerdere gezamenlijke activiteiten die verdeeld zijn onder de projectleiders. Hieronder 
de activiteiten waarin West betrokken is. 
• In alle Alliantie-jaarplannen staat het ontwikkelen van een website voor alle partners in de 

wijkzorg7: www.wijkzorg-amsterdam.nl/. Charissa (Oost) en Mark (West) hebben namens de 
projectleiders dit plan verder uitgewerkt in een gefaseerde ontwikkeling8. Charissa en een 
communicatiemedewerker hebben de uitvoering getrokken. In de zomer is er een stadsbrede 
werkgroep samengesteld die het invoeringsproces van de website ondersteunt.  

• De projectleiders van de allianties hebben in het voorjaar het initiatief genomen om zeven 
rondetafelgesprekken te organiseren voor de teamleiders in de wijkzorg. De centrale vraag was 
hoe de teamleiders hun medewerkers toerusten op de wijkzorg ‘nieuwe stijl’.  

 
Wat is hiermee bereikt? 
• Voor de Website: de aanmelding voor AdviesWijkzorg is in juli online gegaan (zie doel 9) en de 

rest volgt dit jaar. 
• Voor de Rondetafelgesprekken: in juni zijn er 7 rondetafelgesprekken geweest waarbij de 

teamleiders kennis en ervaring uitwisselden. In het eindverslag komen een aantal duidelijke 
ontwikkelpunten naar voren waaronder het invulling geven aan het klanthouderschap en hoe de 
teamleiders dit in hun teams vorm moeten geven. 

 
Wat is hiervan geleerd en door wie? 
• Voor de Website: een uitdagend proces dat echter wel meer tijd kost dan vooraf ingeschat. 
• Voor de Rondetafelgesprekken: een dynamisch proces waarin de teamleiders leergierig waren. 

Een confronterend proces omdat veel teamleiders zoekend zijn en wij hen vanuit de allianties 
geen aandacht hebben gegeven. Alle inspanning is gericht op de uitvoerders in het netwerk.  

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
• Voor de Website: De zeven alliantie hebben in maart de fasering van de website goedgekeurd. In 

het (formele) projectleidersoverleg is/wordt de voortgang besproken. In het stedelijk overleg 
tussen de Madi’s is gesproken over de borging van de website. 

• Voor de Rondetafelgesprekken: Het eindverslag is verspreid binnen de allianties, onder de 
directies van de (Wmo-gecontracteerde) wijkzorgaanbieders en onder de deelnemers. De 
directies hebben wij uitgenodigd om de resultaten te bespreken in hun MT en specifieke 
aandachtspunten te formuleren die voor hen belangrijk zijn om de wijkzorg nog beter te kunnen 
uitvoeren. Wij hebben aangegeven dat wij hierin uitermate geïnteresseerd zijn omdat dit ons 
helpt om de wijkzorg en het wijkzorgnetwerk beter en gerichter te faciliteren. 
 

                                                        
7 Niet voor burgers behalve als ze als vrijwilliger actief zijn in het wijkzorgnetwerk. 
8 Stap 1: mail; stap 2: basis website; stap 3: aanvullende website. 
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Deel 2: Doelen en activiteiten 2019  
 
Voor 2019 reduceren wij het aantal doelen en activiteiten om de activiteiten nog zorgvuldiger uit te 
kunnen voeren. Ook heeft 2018 geleerd dat er veel nieuwe doelen en activiteiten op het pad komen 
zoals Regie in Sociaal Domein, Teambudgetten, KOPPL, Rondetafelgesprekken en de Westbrede 
conferentie. Het is daarom goed om wat extra ‘vrije’ ruimte in te bouwen. Voor 2019 hebben wij 
onderstaande 10 doelen geformuleerd. 
 

Netwerkvorming en -versterking 

Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 

Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk (verdieping doel 1) 

Doel 3: Verbinden wijkzorgnetwerk met andere netwerken 

Toegang 

Doel 4 Vergroten toegang tot wijkzorg door gebiedsgerichter werken 

Doel 5 Verhelderen en vergroten toegang door online platforms en werkwijzen  

Doel 6: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorg-medewerkers 

Deskundigheid 

Doel 7: Ondersteunen professionals bij brede vraagverheldering m.b.v. Anders Kijken Anders Doen 

Doel 8: Ondersteunen professionals met kennisuitwisseling op thema’s 

Doel 9: Ondersteunen teamleiders bij het toerusten van hun team op wijkzorg 

Vervolg ambitie 

Doel 10: Thuis in de wijk voor MO/BW cliënten 

 
 
1. Netwerkvorming en –versterking 
 
Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 
 
Activiteiten: 
• Organiseren van 48 wijktafels (voorheen wijkzorgoverleggen9) voor wijkzorg-medewerkers. Dit is 

een wijktafel per maand per wijk. 
• Doorontwikkelen wijktafels door het strakker voorbereiden van de casuïstiekbespreking zodat 

deze minder vaak vervalt ten gunste van de energievolle themabespreking.  
• Doorontwikkeling wijktafels door het systematisch vastleggen en delen van leerervaringen en 

signalen over knelpunten. Voor het eigenaarschap van een signaal moet gezocht worden naar 
relevante coalities van partijen en moet het vervolg bewaakt worden door de alliantie. Een 
voorbeeld is dat de alliantie corporaties wil gaan betrekken vanwege de dominantie van 
huisvestingsvraagstukken in de wijkzorg. 

• Organiseren van 8 wijkzorgnetwerkborrels. Inhoudelijk worden deze gevuld met een drietal 
pitches per borrel en verder met een ontspannen setting voor kennismaking en dialoog.  

                                                        
9 In overleg met de gemeente Amsterdam noemen wij de ‘wijkzorgoverleggen’ vanaf 1 januari 2019 ‘wijktafels’. Dit is 
consistent met de naamgeving in de rest van Amsterdam. 
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• Uit de Evaluatie 2018 zijn drie onderwerpen die nog betrokken moeten worden in de 
doorontwikkeling van de wijktafels. Thans is hier nog geen concreet plan, werkwijze of 
experiment voor. 

o Schaalverkleining wijktafels naar een buurt van 10.000–15.000 bewoners. Dit is lastig te 
operationaliseren en we willen dit oppakken in overleg met de gemeente Amsterdam. 

o Meer verantwoordelijkheid voor de wijktafels bij het netwerk beleggen. Het is het 
netwerk van en voor de partners in de wijk. Wij gaan naar de wijktafels in Amsterdam 
Oost om te leren en vervolgens experimenteren in West. 

o Aandacht voor geleerde lessen uit rondetafelgesprekken. 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk  
 
Activiteiten: 
• De alliantie stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg o.a. door het 

ondersteunen van het Platform Informele Zorg dat in 2018 is opgericht. Door een deugdelijk 
platform Informele Zorg wordt de kennis over informele zorg en de samenwerkingsuitdagingen 
met de formele zorg (zie evaluatie) bij elkaar gebracht en hanteerbaarder gemaakt. 

• De alliantie stimuleert en initieert een vervolg op de trainingen ‘samenwerken formeel-
informeel’ die in 2018 in de 4 wijktafels zijn gegeven door Samen Zorgen Samen Dragen en 
ondersteunt door Burennetwerk en de alliantie. In de groei van de samenwerking tussen formeel 
en informeel (zie evaluatie) lag de nadruk in 2018 op ‘elkaar leren waarderen’. In 2019 gaan wij 
één stap verder naar ‘elkaar leren vertrouwen’  

• Het Platform Informele Zorg is voornemens te inventariseren of de informele partijen een 
specifieke behoefte hebben aan training om samen te werken met de formele zorg. Zo ja, dan 
kan de alliantie ondersteunen in bijvoorbeeld een training gericht op communicatie met formele 
zorg voortbordurend op de training van Samen Zorgen Samen Dragen. 

• Bij bovengenoemde activiteiten wordt ook de samenwerking met mantelzorg en triadisch 
werken bedoeld. 

• In de participatiesamenleving staan eigenaarschap, zelfregie, eigen kracht, veerkracht en 
samenredzaamheid centraal bij samenlevende burgers. In 2019 willen wij verkennen of er een 
verbinding te maken is van het wijkzorgnetwerk met ‘samenredzaamheidsnetwerken’ van 
burgers in West zonder hun autonomie aan te tasten. Vragen bij deze verkenning zijn: 1) Hoe 
werken de samenredzaamheids-netwerken aan zingeving en sociale veerkracht van de leden? 2) 
Kan het wijkzorgnetwerk iets betekenen voor de samenredzaamheidsnetwerken? 3) Kunnen 
medewerkers binnen de wijkzorg hun cliënten attent maken en voorbereiden op deelname aan 
een samenredzaamheidsnetwerk?  

• De rol van de alliantie is deels ‘aanjagend/faciliterend’ en deels in partnerschap met de informele 
zorg ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 

 
Doel 3: Verbinden wijkzorgnetwerk met andere netwerken 
 
Activiteiten: 
• De leden van de stuurgroep, de projectleider, de voorzitters van de wijktafels en de leden van de 

Adviesgroep hebben allen goede contacten binnen zorg- en welzijn. Het is ieders 
verantwoordelijkheid om alert te zijn op signalen en deze met elkaar te delen om het wijkzorg-
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netwerk sterker te maken. Zonder ‘exclusieve’ aandachtgebieden te willen formuleren, koppelen 
wij bovengenoemde personen aan bepaalde aandachtgebieden. Van hen wordt gevraagd om 
deze netwerken in het bijzonder in de gaten te houden.  
Verbinding met: Door: 

AKAD-LVB-netwerk Lisette Orth 

GGZ-netwerk en Samen Beter-netwerk Lidwien Schweitzer 
Dementienetwerk  Jes Hogervorst 
Herstelnetwerk Mark Schramade 
‘De Omslag’-netwerk Bert Ensing 
Amsterdams netwerk eenzaamheid  Monique de Vries 
Amsterdams Paramedisch Platform Ineke Smeulers 
SOMOSA Arie van’t Hoog 
SIGRA Zjaak Maas en Kitty Stuivenberg 

Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) Hans Wijnands 
Platform Informele Zorg West Wanda Huinink en Jaap Prummel (Adviesgroep) 

Eerstelijns Amsterdam (ELA) Mirjam Kohinor (Adviesgroep) 
Wmo Adviesraad & Onbeperkt West Nicolette Besemer (Adviesgroep) 
Cliëntenbelang & Platform Mantelzorg Malène Duijst (Adviesgroep) 
Gemeente Amsterdam  Puck Sickinger (Adviesgroep) 
Stadsdeel West José van der Berg (Adviesgroep) 

• Uitwisseling en afstemming tussen wijkzorg, sociaal loket, Samen Doen, OKT, Activeringsteams, 
Gebiedspool en Gebiedsteams vindt plaats in het schakelteam stadsdeel West (STSDW) / het 
gebiedsplatform West. De projectleider is hierbij aanwezig namens de wijkzorg en alliantie. 

• Inhoudelijk aandacht voor aansluiting van de netwerken voor kinderen bij het wijkgericht 
werken! 

• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
 
2. Toegang 
 
Doel 4: Vergroten toegang tot wijkzorg door gebiedsgerichter werken 
 
Activiteiten: 
• Samen met gebiedsteams onderzoeken hoe wij beter tot win-win situaties kunnen komen. Waar 

zitten collectieve werkzaamheden? Hoe kunnen wij elkaar daarin versterken? De rol van de 
alliantie is het zoeken naar een effectief partnerschap met de gebiedsteams en gebiedspool van 
het stadsdeel West. Het is wenselijk dat de gebiedspartner zorg hierin ondersteunt. Wij willen 
onderzoeken om de schaal van de wijkzorg te verkleinen tot de schaal waarin gebiedsmakelaars 
werken. Wellicht sluit dit aan bij de ambitie van de gemeente en alliantie(s) om over een aantal 
jaren de ‘wijkzorgnetwerken’ te transformeren naar ‘wijknetwerken’.  

• In de wijkuitvoeringsplannen 2019 zoeken de buurtwerkers per gebied of buurt de juiste formele 
en of informele samenwerkingspartner(s). Agendeer deze plannen in de wijktafels voor 
managers (zie doel 9) en (indien relevant) in de reguliere wijktafels. Vergroot de impact door het 
te delen, te bespreken en te ondersteunen. De rol van de alliantie is ‘omarmend’. 

• De proeftuin Samen Beter in Westerpark is een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken van 
de GGZ. Wij stimuleren een intensievere betrokkenheid en commitment van de partijen in het 
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wijkzorgnetwerk bij deze proeftuin. De rol van de alliantie was in 2018 ‘omarmend’ maar wij 
willen meer verantwoordelijkheid nemen met onze alliantiepartner Arkin voor deze mooie 
proeftuin. 

• Samen met Alliantie Centrum Pilot Regie in Sociaal Domein dat start eind 2018 en loopt door in 
2019 (zie deel 1 paragraaf 5). De rol van de alliantie is ‘aanjagend’. 

 
Doel 5: Verhelderen en vergroten toegang door digitale hulpmiddelen en werkwijzen  
 
Activiteiten: 
• Doorontwikkelen website www.wijkzorg-amsterdam.nl voor online communicatie en verbinding 

tussen wijkzorgmedewerkers. Aanstellen van een communicatiemedewerker door de zeven 
allianties voor het inhoudelijk beheer van de website. Vinden van creatieve dialoog (nadat de 
basiswebsite in 2018 is gerealiseerd). De rol van de alliantie is ‘mede-uitvoerend/ontwikkelend’. 

• Toegang tot wijkzorg bieden via e-Community. Dit is een onderdeel van de proeftuin Samen 
Beter West en de alliantie speelt hierin een ondersteunende rol om samen te leren of dit voor 
burgers de toegankelijkheid vergroot. De rol van de alliantie is om meer verantwoordelijk te 
pakken bij de ‘uitvoering/ontwikkeling’ van de eCommunity. 

• Introduceren KOPPL in West. De alliantie financierde de introductie in West en is als 
opdrachtgever verantwoordelijk om KOPPL aan te spreken op het resultaat van het digitale 
hulpmiddel. Op het moment dat het opdrachtgeverschap verdwijnt (medio 2019) en KOPPL 
autonoom verder gaat, verdwijnt deze verantwoordelijkheid maar wij blijven het als alliantie 
monitoren.  

 
Doel 6: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorg-medewerkers 
 
Activiteiten: 
• Organisatie AdviesWijkzorg door een Adviesgroep waarvan de kern bestaat uit medewerkers 

vanuit: Arkin (coördinator), MEE Amstel & Zaan (vervangend coördinator), Combiwel, Amsta en 
Samen Zorgen Samen Dragen. 

• Evaluatie AdviesWijkzorg in West, stedelijk en stedelijke doorontwikkeling. 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
 
3. Deskundigheidsbevordering 
 
Doel 7: Ondersteunen professionals bij brede vraagverheldering m.b.v. Anders Kijken Anders Doen 
 
Activiteiten: 
• Intensiveren en beter organiseren casuïstiekbesprekingen in wijktafels. Uit de online evaluatie 

blijkt een sterke voorkeur voor het vooraf bepalen welke casuïstiek wordt ingebracht. 
• Attenderen op AdviesWijkzorg naast casuïstiekbespreking in wijktafels. 
• Vervolg pilot teambudgetten (zie deel 1 paragraaf 3 doel 10) en uitbreiden naar de Baarsjes en 

Oud-West. 
• Toegankelijk maken van trainingen en cursussen op het gebied van vraagverheldering, AKAD en 

netwerkontwikkeling op basis van inventarisatie door de SIGRA. (zie Deel 1 paragraaf 3 doel 10) 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
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Doel 8: Ondersteunen professionals met kennisuitwisseling op thema’s  
 
Activiteiten: 
• In de wijktafels worden de relevante thema’s door de wijkzorgmedewerkers zelf gekozen. In 

december 2018 volgt per wijk de keuze voor 2019 zodat het programma helder is.  
• De alliantie wil dat er in het voorjaar en najaar 2019 West-brede bijeenkomsten worden 

georganiseerd waarbij twee keer een thema wordt uitgediept in combinatie met de 
samenwerking tussen informeel en formeel op dit thema. Dit komt weer op een dynamische, 
ludieke manier aan de orde. Het workshopdeel van de bijeenkomst is per wijk en de resultaten 
blijven terugkomen in de wijktafels. Het gaat om het inslijten van nieuwe werkwijzen. 

• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
Doel 9: Ondersteunen teamleiders bij het toerusten van hun team op wijkzorg 
 
Activiteiten: 
• Organiseren van 4 West-brede Rondetafelgesprekken voor wijkzorgmanagers. Dit is een spin-off 

van de stedelijke Rondetafelgesprekken. Wij ontwikkelen een vaste lijst met teamleiders in West 
en nodigen hen uit voor een gezamenlijk dialoog over het toerusten van hun organisatie en 
medewerkers op wijkzorg (zoals in de Rondetafelgesprekken), aangevuld met het bespreken van 
(markt)ontwikkelingen in West. Op deze manier proberen wij gezamenlijk aan de functie van 
kennisdrager invulling te geven. De wijktafels voor teamleiders zijn gericht op leren van elkaar, 
ontwikkeling en verbetering van de organisatie van wijkzorg. De wijktafels voor teamleiders 
worden voorgezeten door de projectleider in combinatie met een lid van stuurgroep. Voorstel: 
voorafgaand aan de wijktafels proberen wij de rol en verantwoordelijkheid van teamleiders in de 
wijkzorg te definiëren. 

• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’. 
 
 
Vervolg ambitie van de alliantie 
 
Geïnspireerd door de integrale samenwerkingsplannen op thema’s van de alliantie Wijkzorg Centrum 
en de Basisvoorziening, hebben de alliantie Wijkzorg West en de proeftuin Samen Beter Westerpark 
besloten om een soortgelijke route te volgen voor een thema/doelgroep dat ons inziens een 
ambitieuzere vorm van samenwerking vraagt binnen het netwerk. Dit formuleren wij in doel 10. 
 
Doel 10: Thuis in de wijk voor MO/BW cliënten 
 
Activiteiten: 
• Creëren van gezamenlijke ambitie, planning en organisatie in het netwerk voor de ondersteuning 

van MO/BW cliënten bij het versterken van hun zelfregie, hun weerbaarheid en hun 
maatschappelijk participatie (in Westerpark/West). 

• Concrete uitwerking volgt in Hackathon d.d. 3 december. 
• De rol van de alliantie is ‘uitvoerend/ontwikkelend’ in partnerschap met de Proeftuin Samen 

Beter Westerpark.  
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4. Functioneren alliantie 
 
Structuur en verantwoordelijkheden 
De alliantie heeft een stuurgroep die bestaat uit de zeven partners die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de opdracht, plus een projectleider. Alle alliantiepartners hebben een dubbele ‘bezetting’ in 
de stuurgroep voor de continuïteit.  
• Amsta: vacature en Monique Spreitzer 
• Amstelring: vacature en Luciana Masala 
• Arkin: Lidwien Schweitzer en Machteld Ploeg 
• Combiwel: Arie van’t Hoog en Monique de Vries 
• Cordaan: Bert Ensing en Stefanie Otto 
• De Regenboog Groep: Hans Wijnands en Brigit Nieuwburg 
• MEE Amstel en Zaan: Zjaak Maas en Brigitte Lambregts 
• Projectleider: Mark Schramade 
 
Combiwel is trekker van de alliantie en Arie van ’t Hoog is voorzitter van de stuurgroep. De 
stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. De alliantiepartners zien toe op de uitvoering van de 
opdracht en leggen daarover verantwoording af aan de accountmanager van de gemeente 
Amsterdam. De alliantiepartners zorgen afzonderlijk binnen hun organisaties voor: 1) Mandaat voor 
de uitvoering van de opdracht; 2) Deelname van relevante personen voor de uitvoering van de 
opdracht; 3) Goede communicatie over de uitvoering van de opdracht. De stuurgroep heeft een 
projectleider aangesteld om een breed overzicht te houden, de werkzaamheden aan te sturen en als 
aanspreekpunt voor externe partijen te functioneren. De projectleider rapporteert aan de 
stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep en de projectleider hebben tweewekelijks overleg over 
de stand van zaken en bereiden de vergaderingen van de stuurgroep voor. De leden zelf dragen ook 
onderwerpen aan. Binnen de stuurgroep is tussen de deelnemende partijen een 
portefeuilleverdeling gemaakt wie welk onderwerp trekt.  
 
Er is een Adviesgroep10 voor de alliantie Wijkzorg West die een keer per kwartaal samen met de 
Stuurgroep ‘de status’ van de wijkzorg en alliantie in West bespreekt en gevraagd en ongevraagd 
advies geeft. In 2019 wordt de Adviesgroep -op haar eigen verzoek- bekend gemaakt bij de wijktafels 
en in het Platform Informele Zorg. Op deze manier kunnen zij signalen uit het veld ontvangen en 
agenderen binnen de alliantie. De Adviesgroep is intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
dit jaarplan. 
 
Samenwerking  
In 2019 willen wij nog meer een gezamenlijk team worden met een gezamenlijke identiteit. In 2018 
hebben wij veel gesproken over wat ons verbindt en energie geeft. Dit heeft geresulteerd in de 
volgende keuzes waarmee wij de samenwerking binnen en buiten de alliantie willen versterken.  
Ten eerste hebben wij ervoor gekozen om in het jaarplan minder doelstellingen en activiteiten te 
formuleren zodat wij de doelen en activiteiten consistenter en met meer focus en aandacht kunnen 
uitvoeren.  

                                                        
10 De Adviesgroep bestaat uit Burennetwerk, Samen Zorgen Samen Dragen, Cliëntenbelang, de Wmo-Adviesraad, 1ste Lijn 
Amsterdam, S1-partner Buurtzorg, ons contactpersoon van Stadsdeel West en de gebiedspartner West van de gemeente 
Amsterdam.  
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Ten tweede willen wij verder investeren in de stuurgroep als samenwerkingsvorm: Wat willen we 
zijn? Waarbij voelen wij urgentie willen wij commitment aangeven? Voor de eerste stuurgroep 
vergadering in 2019 is een dagdeel ingepland om een goede start te maken.  
Ten derde hebben wij gekozen om een ambitieuze doelstelling (#10) toe te voegen met een 
dusdanige urgentie waardoor wij nieuwe samenwerkingsvormen in de wijkzorg kunnen ontwikkelen. 
Ten vierde hebben wij gekozen om naast het realiseren van doelstellingen 1-10, als alliantie een 
aantal lopende projecten11 goed te volgen en hiermee verbinding maken: Hoe kunnen wij deze 
projecten versterken vanuit de wijkzorg-alliantie? Hoe kunnen wij voor hen een meerwaarde zijn? 
  
Het advies van de gemeente is om (twee jaar nadat de alliantie Wijkzorg West is samengesteld) 
opnieuw commitment te vragen van de alliantie-partners. De komende jaren moet er meer met 
minder budget gedaan worden.  
• Hoe kunnen we er als alliantie voor zorgen dat op bestuurlijk- én op managementniveau de 

noodzaak tot het werken in een netwerk gevoeld wordt? 
• Hoe kunnen we er als alliantie voor zorgen dat de uitvoering daadwerkelijk gefaciliteerd wordt 

om gekanteld in een netwerk samen te werken? 
• Hoe kunnen organisaties Wmo-maatwerkvoorzieningen in een netwerk inzetten? 
 
 
5. Gezamenlijke activiteiten allianties 
 
De gezamenlijke activiteiten van de zeven allianties zijn niet op voorhand te voorzien en te plannen. 
In 2018 hebben wij geleerd dat deze op ons pad komen en dat wij ze vervolgens gezamenlijk 
oppakken. Wat hier wel te benoemen is, zijn de activiteiten die gestart zijn in 2018 en doorlopen in 
2019: 
• Gezamenlijke activiteiten rond het doorontwikkelen en inhoud geven aan de website; 
• Gezamenlijke activiteiten die volgen uit de resultaten van de rondetafelgesprekken. In overleg 

met de gemeente heeft de alliantie Wijkzorg West een trekkende rol op dit onderwerp, en een 
verbindende rol met de andere allianties en de gemeente Amsterdam; 

• Gezamenlijke activiteiten die volgen uit de stedelijke doorontwikkeling klanthouderschap.  
 
 

                                                        
11 De projecten die wij in gedachten hadden, passen niet meer en het project 'Thuis in de Wijk' is veranderd in doel 10. We 
gaan nog relevante projecten selecteren.  
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