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Met dank aan de Hoodlab/Playgroundcity voor het mogen delen van onderstaande spoken 
word. 

 

 

 

 

 

ZUIDOOST OP DE ATLAS  

DE STRAAT IS ONS CANVAS  

WE MAKEN HET ZODAT JE JE AFVRAAGT  

OF DIT NEDERLAND WAS  

 

WE WONEN IN BLOKKEN  

MAAR DENKEN NIET IN HOKKEN  

WE ZIJN NIET TE STOPPEN  

ALS VLINDERS DIE ZICH ZULLEN ONTPOPPEN  

 

DE BUURT WAAR HET GEBEURT 

VRAAG MAAR AAN JE CHAUFFEUR  

ACHTER ELKE DEUR WEER EEN ANDERE KLEUR  

CHASEN VAN MN DROOM VERVAAGT DE DAGELIJKSE SLEUR  

 

ONGEKEND IS HET VERBORGEN TALENT ACHTER HET CEMENT  

WANDELEND DOOR DE HOOD ONTDEK JE DE SCHAT VAN ELK 

CONTINENT  

ONTDEK JE WIE JE BENT  

ONTDEK JE WIE JE KENT 

 

VENSERPOLDER. 

 
 

'Spoken word van Hoodlab Venserpolder door PLYGRND.city’ 

 

 

 

 

 

 

 

PLYGRND.city. Buurtmakers die zich inzetten voor een betere leefomgeving. Hoodlab is een 

manier om de bewoners zelf te betrekken bij het ontwikkelen van hun eigen buurt. Ze zijn 

altijd op zoek naar de talenten van de mensen en hoe ze daarmee van waarde kunnen zijn 

voor hun omgeving. Het verbinden van het ruimtelijke met het sociale domein en 

samenwerken met bestaande initiatieven zoals gemeente, instellingen, makers, scholen, 

studenten en focusgroepen staat centraal in hun aanpak 
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1. Van jaarplan 2018 naar jaarplan 2019 
 
Het jaarplan 2019 staat niet op zichzelf, maar is een voortzetting van onze activiteiten in 2018. Wat 
hebben we in 2018 gedaan en bereikt? Wat is er geleerd, zowel van problemen als van successen? Met 
deze evaluatie en de belangrijke ontwikkelingen in het komend jaar als uitgangspunten, formuleren we 
doelstellingen voor 2019. Ons werk en onze doelen in 2019 staan dan ook niet op zichzelf, maar zijn een 
continuering van de zich ontwikkelende wijkzorg in Zuidoost. 
 

 In hoofdstuk 2 richten we ons op het eigen functioneren en onze gezamenlijke activiteiten. We 
benoemen ‘lessons learned’ , zowel van problemen als van successen. 

 In hoofdstuk 3 evalueren we onze doelstellingen van het afgelopen jaar 2018. 

 In hoofdstuk 4 geven we een kort overzicht van belangrijke ontwikkelingen en verwachtingen 
voor 2019.  

 In hoofdstuk 5 geven we de doelstellingen voor 2019, vertaald naar activiteiten. Elke activiteit 
wordt nader uitgewerkt in een  apart zogenaamd ‘Activiteit Basisinformatie Formulier’, (zie 
bijlage).  

 In hoofdstuk 6 staat de begroting. 
 
Tips en adviezen voor de gemeente staan telkens in een apart kader door het gehele jaarplan heen. 

2. Functioneren Alliantie 
We kijken terug op ons eigen functioneren. ‘Lessons learned’ van ervaren problemen en successen die 
we binnen onze samenwerking hebben bereikt. 
 

2.1 Lessons learned 
 
 Rol projectleider en alliantie 

Wijkalliantie Zuidoost heeft de afgelopen twee jaar een vliegende start gemaakt en daarmee al 
veel bereikt. De projectleider vervulde daarbij veelal de rol van kartrekker, organisator en 
projectcoördinator. Hierdoor kwam niet alles even vlot van de grond omdat je alle petten op 
heb, waardoor er niet altijd het overzicht  bewaakt kon worden van een proces. De projectleider 
moet de katalysator zijn van projecten of initiatieven om het onder te brengen bij andere 
netwerkpartners, het proactief meedenken zorgt ervoor dat gestarte projecten of initiatieven 
niet sneuvelen en meer draagvlak bij de netwerkpartners krijgt. Ondanks dit gegeven heeft de 
projectleider zich verbindend en resultaatgericht ingezet voor ontwikkeling van de projecten en 
optimalisatie van de verschillende processen waarmee de ondersteuning en zorg voor 
wijkbewoners is verbeterd. 
 
Binnen verschillende allianties zien we verschillende werkwijzen, zoals alliantieleden of leden 
van de organisaties die een actieve rol aannemen bij verschillende werkgroepen en/of op 
onderwerpen. We zijn zoekende naar  werkbare voorbeelden van de andere allianties waar 
leden van ons in zitten. Tevens hebben de meeste alliantie al een hei-dag gehad over wat ieders 
rol is en vanuit welke visie gewerkt word, zo een hei-dag lijkt mede bepalend voor de 
verschillende initiatieven die een alliantie ontwikkelt. We willen niet klakkeloos aansluiten bij 
alle mooie initiatieven, maar bewuste keuzes maken die passen in zuid oost en onze alliantie. 
 
We streven naar een optimale taak- en rolverdeling tussen alliantieleden en projectleider, zodat 
initiatieven en kansen snel en goed kunnen worden opgepakt. We willen niet dat alles op de 
schouders van één persoon rust, niet in de laatste plaats vanuit het oogpunt van continuïteit en 
borging. Breed draagvlak wordt steeds meer zichtbaar in de concrete bijdragen van de 
verschillende organisaties in Zuidoost, met mensen, middelen en eigenaarschap. 
 
 



Deze positieve ontwikkeling wordt in het komend jaar verder benut, waarbij we een duidelijke 
rolverdeling willen realiseren, gericht op optimale betrokkenheid, borging en continuïteit: 

 Alliantie & individuele alliantie leden: 
Actieve ‘sponsor’/’inhoudelijk eigenaar’ van projecten en/of ontwikkelingen. 

 Organisaties: 
Aannemers/uitvoerders/achterban van projecten en/of ontwikkelingen. 
Verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering van individuele 
projecten/ontwikkelingen; 

 Projectleider: 
Houdt algeheel overzicht over alle projecten/ontwikkelingen. Geeft aan de alliantie 
overzicht van de voortgang. Ondersteunt individuele coördinatoren binnen de 
verschillende organisaties bij hun taak. Stimuleert oplossingen bij dreigende stagnaties. 

 
 Zorg voor een plan B 

De alliantie had één specifieke locatie op het oog, waar verschillende wijkgerichte activiteiten 
zouden plaatsvinden. Niet alleen liep die locatie bouwvertraging op, ook bleek dat er 
onvoldoende faciliteiten waren voor alle activiteiten die daar gepland waren. 
Inzicht:  

 Koppel niet teveel activiteiten aan één locatie of persoon.  

 Betrek netwerkpartners in een zo vroeg mogelijk stadium bij (mogelijke) 
wijzigingen/complicaties.  

 Zorg bij te voorziene risico’s voor een gepland alternatief (plan B).  
Positieve ervaring was dat met beperkte mogelijkheden ook creatieve oplossingen zijn 
gevonden waarmee de geplande activiteiten toch doorgang konden vinden. 
 

 Voldoende binding met Zuidoost 
In overleg hebben binnen de alliantie enkele mensen plaatsgemaakt voor anderen. Brigitte 
Lambregts  heeft tot eind van dit jaar de voorzittersrol. Vanaf 2019 neemt Maarten van Dongen 
(directeur Madi) die rol over en is Brigitte Lambregts functioneel voorzitter. Ilse de Vries 
(Amstelring heeft plaats gemaakt voor haar collega Stef Spigt (Amstelring), en Kenneth Macnack 
neem namens POZO aan het overleg deel. Hiermee is bereikt dat er nu mensen met een stevige 
basis binnen Zuidoost in de alliantie actief zijn, zodat je met elkaar dezelfde taal spreekt, 
ervaringen kan delen en daarin gezamenlijk kan optrekken.  
 
Inzicht: 

 Het is van essentieel belang dat mensen binnen de alliantie een stevige basis in Zuidoost 
hebben, want alleen dan kan je beter inspelen op de problematiek, en hoeft het  wiel 
niet telkens weer opnieuw te worden uitgevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 Successen 
 Samendoen budget 

We maken gebruik  van samendoenbudget op een bij Zuidoost passende manier. 
Samendoenbudget is een stedelijke voorziening, die vanuit Zuidoost perspectief minder 
toegankelijk is. In overleg is daarom in Gaasperdam op wijkniveau een team gestart 
samengesteld uit: 

 Een afvaardiging vanuit de alliantie; 
 Een inkomensconsulent; 
 2 WPI-leden (stedelijk niveau waar het samendoenbudget is ondergebracht). 

 
Het gaat om een budget van max. € 500,-- per klant waarmee een klant op weg kan worden 
geholpen. Er mogen echter geen schulden mee worden afgelost. Op jaarbasis is € 2000,-- per 
wijk beschikbaar.  Hiermee kan voor individuele klanten veel worden gedaan.  
 
Enkele succesvolle voorbeelden: 

 Een aanvraag voor een bijdrage aan inschrijfkosten 
voor scholing werd toegekend. Deze klant volgt nu 
een opleiding waarmee zijn kansen op de 
arbeidsmarkt zijn vergroot en daarmee op den duur 
zijn mogelijkheden om een eigen huishouden te 
voeren.  

 In een complexe situatie had een klant niet 
voldoende geld om de verlenging van zijn verblijfstatus te betalen. Hiervoor werd € 
355,-- aangevraagd. Het team besloot om de aanvraag toe te kennen, waarbij juist de 
inbreng vanuit verschillende expertises binnen het team dit besluit mogelijk maakte.  

 
Vanwege de complexiteit duurde de aanvraag van het tweede voorbeeld twee weken, in alle 
andere gevallen beschikt de klant binnen 48 uur over het geld. 
 
In het team leren we van elkaars deskundigheid, welke mogelijkheden er zijn en welke wegen 
te bewandelen. Door het direct contact met WPI en een inkomensconsulent kan snel worden 
geschakeld met medeweten van de klant . Soms zijn de adviezen zo goed dat het niets kost om 
het probleem van de klant op te lossen, zoals een box die leeggehaald moest worden, is door 
de kringloop gedaan. Wenselijk is dat we deze pilot kunnen gaan uitbreiden over zuidoost. Er 
zijn dus belangrijke voordelen: 
 

 De deskundigheid  van teamleden onderling wordt vergroot.  

 In de meeste gevallen is er binnen 48 uur antwoord op de hulpvraag (In tegenstelling 
tot de gebruikelijke 6 tot 8 weken bij een officiële aanvraag via de gemeente). 

 Acute verergering van klantproblemen wordt voorkomen. Met minder stress voor de 
klant wat hun probleemoplossend vermogen versterkt. En minder maatschappelijke 
kosten doordat verergering van problemen wordt voorkomen. 

 Tegen relatief lage kosten. 

 Ook een belangrijke  sleutel tot succes is 1 regiehouder met korte lijnen. 
 

 Betrekken huisartsen en POH ’s bij ‘Kijk in de wijk’  
Participatie en Opbouwwerk Zuidoost (POZO) organiseert regelmatig ‘Kijk in de Wijk’ een tour 
door de wijk waarin bewoners en professionals hotspots bezoeken en daar geïnformeerd 
worden over wat de hotspots kunnen betekenen voor bewoners en klanten van professionals. 
 
Voor huisartsen en paramedici bleek het lastig om ook eens met een tour mee te gaan. Daar lag 
zeker een behoefte, maar ook praktische bezwaren zoals tijdsstip en caseload. In een 
samenwerking tussen de wijkalliantie POZO en ‘Elaa’, de regionale ondersteuningsstructuur 
voor eerste lijnhulp in Amsterdam, is er toen speciaal voor huisartsen en Praktijkondersteuners 

Tip:  
Gemeente mag scherper en 
explicieter naar de 
allianties communiceren, 
zoals bij wat bedoel je bij 
“leereffecten”? 
 



Huisartsen (POH ’s)  een tour in de late namiddag georganiseerd. Elaa heeft de tour gefinancierd 
en het contact met de huisartsen gelegd. POZO en de alliantie hebben hun netwerk gebruikt om 
verschillende organisaties (hotspots) te vragen om een ‘pitch’ te houden. Vervolgens heeft Elaa 
weer met de huisartsen geschakeld over het aanbod en is het tourprogramma tot stand 
gekomen. Huisartsenpraktijk Ganzenhoef wierp zich op als ambassadeur van de speciale tour 
onder de huisartsen in Zuidoost. 
 
De huisartsen zijn met veel overtuiging gestimuleerd om mee te gaan. Tijdens de tour is o.a. 
kennis gemaakt met: 

 Buurtcentrum ALA KONDRE, waar informatie is gegeven over o.a. hoe jongeren hun 
talenten ontwikkelen met bijscholing en/of naschoolse opvang, allemaal in het kader 
van leren. En de ruimte die zij bieden aan verschillende groepen mensen die daar een 
activiteit organiseren. 

 AKWAABA zorg, een WLZ erkende en gecertificeerde zorgaanbieder die de Afrikaanse 
gemeenschap in het algemeen wil bedienen op het gebied van zorg en welzijn. 

 De grootste  Moskee van Amsterdam, waar verschillende nationaliteiten één geloof 
belijden, heeft de deelnemers geïnformeerd over de behoefte aan meer informatie over 
gezonder leven. Want zij ervaren dat bij bepaalde bevolkingsgroepen bepaalde ziekten 
of stoornissen vaker voorkomen. 

 Woongroep Kas Dushi: voor mensen vanaf 55+ afkomstig vanuit het Caribisch 
Nederlands sprekend gebied. De woongroep heeft een gemeenschappelijke ruimte 
waar zij wekelijks activiteiten met elkaar organiseren en ook enkele activiteiten met 
andere groepen uit en voor de buurt. 

 Droom team LVB , bestaande uit ambulante zorgmedewerkers van Cordaan, Amsta en 
Philadelphia, die vertelden over waarmee zij klanten kunnen ondersteunen, hoe de 
aanvraag verloopt en hoe zij kunnen worden ingezet. 

 Swazoom, die zich inzet voor gelijke kansen voor 
kinderen en jongeren in Zuidoost. 

 Welzijn op recept, een sociale oplossing voor mensen 
met psychosociale klachten waarbij in plaats van dat 
een huisarts een patiënt doorverwijst of een medicijn 
voorschrijft, er ‘een recept wordt gegeven’ voor 
activiteiten en wordt doorverwezen naar een van hun 
welzijnscoaches. 

 
Meerwaarde en opbrengst van de speciale tour was groot: 

 ‘Welzijn op recept’ is beter op de kaart gezet;  

 Er zijn kortere lijnen en betere 
samenwerkingsverbanden ontstaan tussen 
huisartsen, POH ’s  en mensen van de organisaties in 
de tour.  

 
Deelnemers aan de tour gaven aan dat met betrekking tot dagelijkse vragen en problemen 
buiten het medische vlak (sociaal maatschappelijke issues), de tour voor meer dan 75% 
beantwoorde aan hun informatiebehoefte.  

 
Er is behoefte aan vervolgbijeenkomsten rondom wijk gerelateerde thema’s. Wat onlangs heeft 
geresulteerd in betrekking van de alliantie door de huisartsenpraktijk Ganzenhoef bij het 
meedenken en ontwikkelen over de rol van de nieuwe POH in  de pilot ‘krachtige basiszorg’ en 
welke partijen in de eerste kring er bij betrokken moet worden, waaronder Madi en Samendoen. 
Het 2de verzoek van de Gazo Holendrecht om soort gelijke situatie te ontwikkelen en mee te 
denken ligt op tafel. 

 
 

Tip:  
Kanteling van 
gedachtegoed moet in alle 
lagen doordrongen 
worden, dit kan niet alleen 
vanuit de uitvoeringskant 
en middenkader, Ook bij 
de bestuurders  moet het 
besef komen dat je je 
bedrijfsvoering intern ook 
inricht op wijkzorg. BV: 
met de allianties en 
gemeente een meeting 
organiseren voor 
bestuurders. 



 Brede netwerkbijeenkomst 
Op 26 juni 2018 was er een brede netwerkbijeenkomst in kerkgebouw ‘De nieuwe stad’ met als 
thema laaggeletterdheid en anderstalig. Doelstellingen van de bijeenkomst waren: 

 Netwerken,; 
 Deskundigheidsbevordering;  
 Informeren over de alliantie-website in ontwikkeling;  
 Informeren over nieuwe werkwijze rondom Advies wijkzorg; 
 Informeren over het samenwerkingsverband tussen de gemeente en Koppl, de online 

tool voor Amsterdammers voor het vinden van de juiste hulp. 
 

De bijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte en een aantal workshops verzorgd door de 
verschillende netwerkpartners: 

 Gesprekstechnieken voor klanthouders. Hoe vul ik mijn klanthouderschap goed in? 
(Door Maatschap Troje); 

 Herkennen van laaggeletterdheid. Concrete tips voor herkennen, doorverwijzen en 
ondersteunen. (Door Stichting Lezen en Schrijven); 

 Herkennen van LVB. Herkennen van LVB en hoe hier mee om te gaan. Met een 
indrukwekkende bijdrage van een ervaringsdeskundige. (Door Cordaan en Meeaz); 

 Vroeg eropaf, Grip op je knip en wat te doen bij dreigende huis uitzetting. (Door Madi 
en Meeaz); 

 Anders Kijken Anders Doen, de AKAD-methode. (Door Marie Jose Driesen) 
 

In het plenaire gedeelte, dat aan de workshops vooraf ging: 

 Gaf Koppl een introductie. De aanwezigen werden uitgenodigd om infozuilen van Koppl 
te plaatsen, waarmee wijkbewoners op een 
laagdrempelige manier vragen kunnen stellen en 
worden binnen 3 dagen na melding terug gebeld door 
de gekozen organisatie. Bijvoorbeeld over 
maatschappelijke ondersteuning, de hulp van een 
vrijwilliger, of zelf vrijwilligerswerk doen. De software 
is eenvoudig en bij wie de zuil geplaatst is wordt goed 
begeleid en ondersteunt. 

 Hebben Karin Compier van Amstelring en Juanita van 
Schoonhoven, Projectleider wijkalliantie, een pitch 
gehouden voor de nieuwe werkwijze ‘Advies Wijkzorg’ (voorheen Achtervang) en 
hebben zij informatie gegeven over de website van de gezamenlijke wijkallianties. 
(website www.wijkzorg-amsterdam.nl) 

 
Met 96 van de 120 aanmeldingen was de opkomst groot. Naast de vele deelnemers die ook de 
vorige netwerkbijeenkomst hadden bezocht, was het grote aantal nieuwe deelnemers 
opmerkelijk. Ook de verscheidenheid van aanwezige 
organisaties en partijen viel op, waarin de grote dynamiek 
binnen de netwerkorganisatie werd weerspiegeld.  
 
Deelnemers gaven aan echt te zijn geïnspireerd en geprikkeld 
door de bijeenkomst en workshops. Zij waren positief over de 
organisatie en kwaliteit van de inhoud. 

 
 
 
 
 
 
 

Tip: 
Het stadsdeel zou zichzelf 
op dit soort gelegenheden 
ook moeten presenteren. 
De mogelijkheden van de 
stad en stadsdeel zijn vaak 
onbekend bij 
hulpverleners. 

Tip: Wijkzorg beperkt zich 
niet tot wmo 
voorzieningen, soms is er 
behoefte aan andere 
interventies die door de 
verschillende 
financieringsstromen niet 
voldoende bereikbaar zijn. 
 



 

 Betrokken partners trekken de wijktafels! 
Wijktafels bevorderen deskundigheid door het onderling 
uitwisselen van kennis, en inzet op actuele vraagstukken in 
de wijk. Onder meer door inhuur van deskundigheid vanuit 
aangesloten netwerkpartners en door versteviging van het 
wijknetwerk. De wijktafels worden door zeer betrokken 
medewerkers van Cordaan, Amsta, Madi en MEE voorbereid en georganiseerd. De alliantie 
heeft voornamelijk een adviserende en soms bijsturende rol. Korte lijnen en warme contacten 
vormt de kracht van wijktafels. 
 
Voorbeeld: 
De AKAD-wijktafel is een gespecialiseerde wijktafel voor ambulant medewerkers uit de VGZ en 
GGZ tak. Op een AKAD-wijktafel werd een inventarisatie gehouden rondom het thema 
‘feestdagen’. Want veel cliënten willen graag rond de feestdagen iets ondernemen. Terwijl 
buurthuizen dan twee weken dicht zijn. of een aangepast programma hebben. Bij deze wijktafel 
is toen samen met ‘Resto van Harte’ een initiatief ontwikkeld voor een kerstdiner op 2e kerstdag 
voor de cliënten in de wijk. Gratis  voor stadspashouders met groene stip  en € 5,- voor overige 
deelnemers. 
 
Andere wijktafels hebben thema’s behandeld, weer andere zijn op werkbezoek geweest bij 
partners in de wijk. Kennis van de wijk en zichtbaarheid van aanbod wordt hiermee vergroot en 
is de professionalisering van wijkzorg weer een stapje verder. De trekkers van de wijktafels leren 
van elkaar en wisselen informatie uit over hoe zij de wijktafels aantrekkelijk kunnen houden. 
Wat heeft geresulteerd in een mooi voorstel voor 2019. De alliantie is supertrots op de inzet 
van de betrokken trekkers! 

 
 

 Gezamenlijke activiteiten allianties 

 Informeel overleg projectleiders 
Projectleiders hebben elke 6 weken een informeel overleg waarin  punten of acties 
worden besproken voor het Somosa-overleg. Dit overleg werd in aanvang nog als niet 
optimaal ervaren, te veel buiten projectleiders om. In afstemming met collega-
projectleiders heeft Nynke Vlieger hierover overlegd met Else de Wit en Juanita van 
Schoonhoven met Ben Booij. Het Somosa-overleg heeft hierdoor een betere invulling 
gekregen we meer tijd en ruimte voor verdieping en meer wederkerigheid bij het 
gemeenschappelijk toewerken naar resultaat. 

 Enquête-tool  
Jennie Boer heeft tot mei 2019 een abonnement op een enquête-tool, waarvan elke 
alliantie gebruik kan maken. 

 Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
Er is een werkgroep ‘Deskundigheidsbevordering’ gestart waaraan o.a. Nynke Vlieger, 
Marieke Sterrenborg, Carla Schroder en Juanita van Schoonhoven deelnemen, samen 
met Ilse Kurver, en Esma Curuk vanuit de gemeente. Hierin wordt o.a. de inkoop rond 
RIS/ZRM en ‘introductie wijkzorg’ besproken, als mede het onderwerp PGB. De 
werkgroep heeft op basis van geïnventariseerde problemen uit de wijk een nieuw 
factsheet laten verschijnen dat ook voor laaggeletterde  goed leesbaar is. 

 Rondetafelgesprekken 
Om middenkader voldoende bij wijkzorg te betrekken, hebben 6 allianties 
gecontracteerde organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan ‘ronde de tafel 
gesprekken’. Omdat Zuidoost ‘de klankbordgroep’ nieuw leven had ingeblazen, heeft 
zij niet financieel aan deze bijeenkomsten bijgedragen. Wel wordt kennis gedeeld met 
de uitwisseling van verslagen van de bijeenkomsten. 

 Beschrijven do’s & dont’s  

Tip: Denk mee over het 
faciliteren van initiatieven 
op het gebied van ruimte 
en locatie. 
 



Doordat zij in meerdere allianties deelneemt, kon Brigitte Lambregts goede 
voorbeelden aandragen die wij konden adopteren zodat wij niet opnieuw het wiel 
hoefde uit te vinden. 

 Werkgroep ‘Website wijkzorg’. 
Een belangrijke en grootste gezamenlijke activiteit in 2018, waarvan Charissa Maduro 
de trekker was en waaraan ook Projectleider Zuidoost deelnam. De werkgroep heeft 
nagedacht over hoe de website eruit moet zien, met alle ingrediënten voor de 
toekomst, zoals toepassing op draagbare hardware (tablets en mobiele telefoons), 
toekomstbestendig ook als de alliantie een andere vorm krijgt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie doelstellingen 2018 
Elk doel wordt in een vast schema geëvalueerd.  
 

Toegang 
Doel 1: De communicatie naar bewoners verbeteren: eenduidige en heldere informatie over 
Wijkzorg, toegangsgesprek, ondersteuning en rechten. 

A. Tekst en inhoud ontwikkelen voor de Zuidoost folder en Website; 
B. De contacten en het overleg met de lokale radio en TV versterken. 

Kwalitatieve evaluatie 
Website 
 
Inventarisatie van wensen en het bouwen van de website voor alle Allianties heeft 
afgelopen zomerperiode plaats gevonden. Het koppelen van de verschillende mailboxen en 
mailchimp is gerealiseerd. De wensen en (on)mogelijkheden zijn bekend bij de bouwer. 
Verwachte ingebruikname rond januari 2019.  
 
Voor ons komt dan de focus te liggen op vullen en onderhouden van ons deel van de 
website en actueel houden van de nieuwsgaring. Hiermee kunnen we in zuidoost onze 
activiteiten in de wijk beter zichtbaar maken.  
 
Nieuwsbrief 
Afgelopen jaar hebben we items van bijeenkomsten in de WMO nieuwsbrief van de 
gemeente mogen plaatsten, waar we bijzonder dankbaar voor zijn. 

 
Folder 
De alliantie wilde dat folder en de film voor laaggeletterden laten samenhangen. Door ruis is 
er een film geproduceerd die de alliantie niet voor ogen had. En is er  voor de film opnieuw 
rond de tafel gezeten. Ontwikkeling van de folder liep hierdoor ook vertraging op. 
 
Uiteindelijk heeft de alliantie besloten om zelfstandig een folder te produceren. Wensen zijn 
geïnventariseerd, de inhoud is gereed. Om de folder op een aantrekkelijke manier ook voor 
laaggeletterden toegankelijk te maken, wordt met  een tekenaar onderzocht of en hoe de 
inhoud ook grafisch kan worden vertaald. Naar verwachting is de folder in de 2e week van 
december druk klaar.  
 
Communicatie via lokale TV en Radio 
Communicatie via lokale tv en radio opgepakt en wordt verder uitgewerkt in welke vorm we 
continuïteit kunnen bieden.  

Geplande startdatum 
1ste week van April folder, februari 
website 

Werkelijke startdatum 
2de week december folder, mei website 

Geplande einddatum 
4de week oktober folder, december 
website 

Werkelijke einddatum 
3de week oktober, 2de week januari 2019 
website 

Begroot bedrag 
11.000,- 

Benut deel 
1.675,-gereserveerd voor de website 

Opsplitsing kosten 

 Folder  € 6000,- 

 Website  € 5000,- 

Tip: 
Er mag actief gevraagd worden naar situaties die niet goed uit de verf zijn gekomen in de 
halfjaarlijkse gesprekken, zonder er consequenties aan te verbinden want van “fouten” 
leer je namelijk. 
Elk nadeel heb z’n voordeel! (Naar Johan Cruijff) 



 
Doel 2: in Zuidoost worden burgers bij het toegangsgesprek gewezen op hun recht op cliënten- 
ondersteuning, second opinion en privacy. 

A. Realiseren van de animatiefilm, waarbij cliënten en ervaringsdeskundigen worden ingezet. 

Kwalitatieve evaluatie 
 
Animatiefilm 
Door miscommunicatie met de opdrachtnemer kende de ontwikkeling van de animatiefilm 
een moeizame start. Nadat de storyboard schrijver meer betrokken werd, ging de productie 
beter. Naar verwachting is de productie in de 1e helft van oktober klaar voor vertoning 
binnen de alliantie. Vanaf november richten we ons dan op verspreiding van de film op 
openbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld buurthuizen, wachtruimtes bij de huisarts, Madi etc. 
Mogelijk kunnen we ook van lokale tv kanalen gebruik maken om het filmpje te promoten. 
LINK naar filmpje: https://vimeo.com/293959249 
 

Geplande startdatum 
Juni 2017 
 

Werkelijke startdatum 
December 2017 

Geplande einddatum 
Eind maart 2018 
 

Werkelijke einddatum 
Oktober 2018 

Begroot bedrag 
€ 8000,- 
 

Benut deel 
€ 600,- 

Opsplitsing kosten 

 Fotograaf € 600,- 
 

Tip: 
Beperkt miscommunicatie: bevraag elkaar of we hetzelfde begrijpen. 

 
 
Doel 3: De alliantie faciliteert het voeren van een goed toegangsgesprek voor professionals. 

A. Er start een pilot waarin het eerste gesprek op een eenduidige manier wordt gegeven en 
basisinformatie verstrekt; 

B. Na evaluatie van de pilot uitbreiden naar heel Zuidoost. 
 

Kwalitatieve evaluatie 
Toegangsgesprek 
Een samenwerking bestaande uit Projectleider alliantie, Madi, MEEaz, Sociaal Loket en een 
ambulant begeleider van Cordaan zijn overleg gestart om de toegang voor de burger te 
verbeteren, aannames weg te ruimen en processen te verbeteren. 
Hierbij kwamen verschillende problemen in beeld: 

 Sommige processen of werkwijzen zijn niet altijd even handig weggezet; 
 Verschillende organisaties gebruiken eigen systemen; 
 Gedurende een traject wordt soms onnodig energie in zaken gestoken waar 

mogelijk anderen al mee bezig zijn (geweest); 
 Klanten krijgen soms niet passende of onnodige ondersteuning; 
 Oude structuren staan organisaties soms in de weg om aan warme overdracht te 

doen. 
 
Er zijn verschillende verbeterpunten geformuleerd: 

 Zorg dat de schuldhulpverlener, de maatschappelijk werker en  de klant tezamen in 
het systeem kunnen kijken wie klanthouder is, zodat in afstemming met de klant 
daar contact mee kan worden gelegd. 

https://vimeo.com/293959249


 Zorg bij verwijzing voor een warme overdracht zodat een klant niet (telkens weer) 
opnieuw zijn verhaal moet doen; 

 Een voorstel om in de training ‘Niet zichtbare beperkingen’ een klein onderdeel te 
wijden aan vraagverheldering. 

 Terug naar de basis; Benoem de domeinen van RIS in je gesprek zodat je een 
heldere vraagverheldering heb en direct voldoende info voor je ondersteuningsplan. 

 
Voor deze ontwikkeling was in aanvang 4 maanden uitgetrokken. Met voortschrijdend 
inzicht in de complexiteit van het thema is er langer over gedaan. Uit de werksessie is een 
document met tips gekomen die andere partijen kunnen gebruiken om een toegangs-
gesprek te voeren. (Zie bijlage 2) 
 

Geplande startdatum 
Maart 2018 

Werkelijke startdatum 
Mei 2018 

Geplande einddatum 
Juli 2018 

Werkelijke einddatum 
december  

Tip: 
Stadsdeel en gemeente mag actief partners bevragen tijdens contractgesprekken en te 
sturen op dergelijke punten vanuit de opdrachtgeversrol.  
 

 
 
Doel 4: Vastgelopen casussen worden opgepakt en gemonitord volgens de afgesproken wijze. 

A. Totdat een stedelijk model actief wordt; 
B. Evaluatie van de effectiviteit van de eigen achtervang. 

 

Kwalitatieve evaluatie 
 
Het afgelopen jaar is het emailadres achtervang@wijkzorgzuidoost.amsterdam gebruikt. In 
juli is op de website van de Allianties een document geplaatst dat nog in de testfase zit. 
Verwacht wordt dat dit in december voor beoogde gebruikers toegankelijk wordt. 
Tot nu is er in zuidoost 1 melding binnengekomen. Uit deze ervaring hebben wij geleerd dat 
het goed is om GGD vangnet en Arkin toe te voegen aan het team. 
 
Het team heeft een afgesproken handelswijze: 
Als de hulpvraag in behandeling is genomen, wordt kortgesloten wat de beste stappen zijn. 
Dit advies wordt door de coördinator aan de klanthouder teruggekoppeld en is niet 
vrijblijvend. Na een maand wordt dan ook  nogmaals contact opgenomen om te horen hoe 
het is gelopen. 

 
Door de gezamenlijke allianties en gemeente is er een nieuwe werkwijze vastgesteld. 
Waardoor ook informele partijen en huisartsen toegang krijgen.  Gezien de meldingsgraad 
over alle Allianties, 2 meldingen tot op heden sinds november 2017, werpt zich de vraag op 
of de site echt meer functioneel wordt door het breder te trekken? 
 

 

Geplande startdatum 
November 2017 

Werkelijke startdatum 
November 2017 

Geplande einddatum 
31/12/2018 

Werkelijke einddatum 
31/12/2018 

Begroot bedrag per alliantie 
€ 5000,- 

Benut deel 
€ 1675,- 

Opsplitsing kosten 

 Website   € 5000,- 

mailto:achtervang@wijkzorgzuidoost.amsterdam


Aandachtspunt: 
Blijf advies wijkzorg goed monitoren tot 01-09-2019, pas in de tussentijd de werkwijze aan 
indien bij de evaluaties blijkt dat het onvoldoende gebruikt wordt, anders zonde van de 
energie en investeringen.  

 
Verbinding tussen welzijn en zorg intensiveren 

Doel 5: Onderzoeken of POZO kan aansluiten bij de Alliantie als officieel lid. 
A. Zorg kan niet meer zonder welzijn, POZO kan daar een grote bijdrage aanleveren. 
B. Welzijn op recept, zowel door Madi als POZO geleverd 

 

Kwalitatieve evaluatie 
 
POZO 
In juni is POZO tot de Alliantie toegetreden. Hun welzijn-, participatie- en opbouw-
werkzaamheden kunnen een grote bijdrage leveren en zij hebben een heel groot netwerk. 
Een mooie aanwinst voor de alliantie! 
 
Welzijn op recept 
‘Welzijn op recept’ wordt zowel  door Madi in Bijlmer centrum, als POZO in Bijlmer oost en 
Gaasperdam Driemond geleverd. De alliantie ondersteund beide partijen bij het behalen van 
hun afgesproken doelstellingen. Hiervoor is door de alliantie een overleg gestart tussen Elaa, 
POZO, en Madi. Annemarie Rotteveel (gemeente) is actief deelnemer van het overleg 
geworden en sluit op aanvraag aan. 
 
Op één van die overleggen kwam het verzoek voor een mogelijkheid om cliënten/bewoners 
met een psychische kwetsbaarheid bij een creatief clubje te laten aansluiten. Vanwege de 
psychische kwetsbaarheid is daar wel enige professionele begeleiding bij nodig, met name 
om er voor te zorgen dat deelnemers niet afhaken of niet begrepen worden. 
 
Dit verzoek is daarom uitgezet en gehonoreerd bij Volksbond Streetcornerwork.  
 

Geplande startdatum 
Maart aantreden POZO, Welzijn op 
recept januari 2018 

Werkelijke startdatum 
Juni aantreden POZO, welzijn op recept 
januari 2018 

Geplande einddatum 
           N.v.t. 

Werkelijke einddatum 
N.v.t. 

Tip en aandachtspunt: 
Zorg er voor dat ‘Welzijn op recept’ door meerdere professionals uitgeschreven kan worden. 
 
In zuidoost zou meer en beter gebruik kunnen worden gemaakt van ‘Welzijn op recept’, 
gezien de wisselende problematiek in de verschillende wijken. In Zuidoost is een duidelijk 
grotere behoefte. Budget hiervoor zou meer op maat (behoefte) over de stad verdeeld 
moeten worden. 

             

 
 
Netwerkvorming en -versterking 

Doel 6: Verbeteren/versterken van de samenhang tussen de verschillende overleggen in Zuidoost. 
A. In kaart brengen van rollen/functies en doelstelling van het overleg; 
B. Verbetervoorstellen doen; 
C. Samen met informele zorgverleners bekijken hoe ook zij aan wijktafels kunnen deelnemen. 

 
 



Kwalitatieve evaluatie 
 
Overlegstructuren 
Aan het begin van het jaar zijn verschillende overleggen georganiseerd met een overlap aan 
onderwerpen en deelnemers, wat niet de juiste energie opleverde. Van drie overleggen is 
toen 1 overleg gemaakt, speciaal gericht op middenkader in de diverse organisaties. Het 
verbetervoorstel voor het overleg is gefaseerd ingevoerd:  
Fase 1:  
Start Klankbordgroep met managers /afdelingshoofden van o.a. wpi, wonen en overlast, 
OKT, sociaal loket, Madi, MEEaz, Samendoen, Leger Des Heils, HVO Querido, Cordaan, 
Roads, Volksbond Streetcornerwork, Amsta, Amstelring, stadsdeel gebiedspartner  en 
cliëntenbelang Amsterdam.  
Fase 2:  
Overleg tussen informele partijen, waaraan ook beleidsmakers, coördinatoren en managers 
deelnemer van o.a. Markant, Regenbooggroep, VENZO, Madi, burennetwerk, 
leerwerkbedrijf etc. 
Fase 3:  
Overleg tussen informele partijen onderling: actieve bewoners, leden van het platform 
informele zorg, en OARzo, vrijwilligers, afgevaardigden van bewoners groepen en 
cliëntenraden. (Nog niet opgestart.) 
De evaluatie van de opgestarte overleggen zijn nog niet uitgevoerd, dit zal begin 2019 plaats 
vinden, om te zien of dit het gewenste resultaat oplevert. 

 
Wijktafels 
 
Er nemen nog onvoldoende actieve bewoners deel aan de wijktafels, wel georganiseerde 
informele partijen en ervaringsdeskundigen. Enkele leden van de cliëntenraad Madi zijn 
aanwezig geweest. De grotere HBH organisaties zijn niet meer vertegenwoordigd en enkele 
kleine partijen hebben hun doelstellingen niet behaald waardoor zij gestopt zijn of andere  
oplossingen hebben gezocht voor hun voortbestaan. De omvang van de wijktafels varieert 
van 20 leden tot 40 leden per keer. 

 
Rondetafelgesprekken 
Zie ‘Successen 8.’ 
 

Geplande startdatum 
Februari in kaart brengen 

Werkelijke startdatum 
Maart, in kaart gebracht 

Geplande einddatum 
31/12/2018 gerealiseerd 

Werkelijke einddatum 
 Zit geen eind datum aan 

Begroot bedrag 
€ 10.000,- 

Benut deel 
€ 00.00 

Opsplitsing kosten 

 Huur ruimte is mee genomen in het grote geheel van faciliteren wijktafels, huur 
ruimtes 

 
 
 
Doel 7: Effectief verbinden met bestaande projecten en ontwikkelingen in Zuidoost. 

 Project Positieve Gezondheid “Venserpolder leeft en groeit”; 

 Dit project laten aansluiten bij het flexibele wijknetwerkje van Venserpolder; 

 Verbinden van Welzijn op recept met het koffie-uurtje; 

 Gezamenlijk organiseren van Themabijeenkomsten. 
 
 



A. Alliantie inventariseert samenwerking met andere initiatieven en projecten 
 

Kwalitatieve evaluatie 
Venserpolder Leeft en groeit 
Door meerdere bewoners zijn het afgelopen jaar initiatieven gestart in het kader van 
positieve gezondheid. Voor jaareinde worden de initiatieven geborgd bij bestaande 
organisaties en lopende projecten.  Een overzicht van de verschillende Initiatieven die 
omarmt zijn door de alliantie: 

 ‘Welzijn op recept’ is gekoppeld aan het koffie-uurtje op donderdag bij GAZO, 
waarmee welzijn en zorg meer laagdrempelig is gemaakt. 

 Bankjesdag: Buurtfeest op 3 juni 2018  samen met het bankjescollectief (Mischa 
Wouters), waar het thema positieve gezondheid en hoe goed ken jij Venserpolder 
centraal stond. Zuid oost TV heeft een mooi item hiervan gemaakt. 

 Digitale sociale kaart in combinatie met het positieve gezondheidsmodel staat op 
een laag pitje vanwege uitval onderzoeker. Koppl is benaderd om mogelijkheden te 
onderzoeken, waaronder financiering van ‘de informatiezuil’.  

 Op initiatief van de  Alliantie was een flexibele netwerkje opgericht, getrokken door 
een verpleegkundige van Amstelring. Door uitval van die trekker is het initiatief door 
de projectleider in een andere vorm voorgezet: een WhatsApp  groep waarin zowel 
formele als informele partijen in de wijk actief zijn. Een laagdrempelige manier om 
je hulpvraag te stellen of activiteiten te delen. Verdere uitrol richt zich op de H-
buurt in samenwerking met de buurtwerkkamer en gebiedsmakelaar van Bijlmer 
centrum.  Op deze manier krijgt onze ‘levende sociale kaart’ steeds meer vorm.  

 De wijktour voor huisartsen heeft plaats gevonden en stimuleert nieuwe 
samenwerkingsvormen. Half november vind een nieuwe tour plaats in Gaasperdam, 
opnieuw in samenwerking met Elaa en POZO. 

 De Alliantie is gevraagd de pilot van KOPPL te ondersteunen en het netwerk te 
benaderen voor deelname. De niet geïndiceerde partijen als Madi, Mee, 
Cliëntenbelang Amsterdam, Regenbooggroep, Humanitas, Volksbond 
Streetcornerwork, Sociaalloket etc. werken hieraan mee. Inmiddels staan er 3 zuilen 
door zuidoost: in de Oba Bijlmer centrum, Eben Haezer Gaasperdam en in 
buurtcentrum Ala Kondre, K buurt.  

 De hanggroepen-bijeenkomst van 13 april heeft geresulteerd in een verkennend 
gesprek op verzoek van de projectleider wijkzorg met Mischa Wouters van o.a. 
bankjes collectief en Mama Louise (ondersteunen jonge ondernemers bij opstarten 
van bedrijfjes) en Joke Fictorie en Vanessa Leider van het stadsdeel. Ik voorzie dat 
Mischa en zijn organisatie in de ontwikkel buurten veel kan betekenen in 
ondersteunen van de komende sociaal maatschappelijke projecten. 

 Pilot Krachtige basiszorg: In april is er een bijeenkomst gehouden door en voor 
huisartsen, de pilot wordt o.a.  gefinancierd door zilveren kruis. Het gekanteld 
denken is onderdeel van deze pilot. Zie ook successen. 

 Het LVB “droom team” heeft zichzelf bij verschillende partijen onder de aandacht 
gebracht, door o.a. deel te nemen aan de ‘hometeam-overleggen’ van de Gazo, 
gesprekken met POH’s en wijk tour voor de huisartsen. 

 De pilot ‘Zelfredzame dakloze’ is op verzoek van Johan de Vries op stedelijk niveau 
opgepakt. Over deze pilot zullen de netwerkpartners in oktober worden 
geïnformeerd, met als doel om in navolging van stadsdelen Centrum en Noord 
hiermee ook te starten in zuidoost.  

Geplande startdatum 
Meerjarenplan gestart in november 2017 

Werkelijke startdatum 

Geplande einddatum 
Maart 2019 

Werkelijke einddatum 
 

Tip of aandachtspunt: 
Blijf verbinden d.m.v. diverse ( media) kanalen 



 
Doel 8: Intensiveren van het verband en samenwerking met informele zorg. 
Ontwikkeling van partnerschap met ‘Platform Informele Zorg’. Vormgeving van de samenwerking 
rondom 3 in gezamenlijkheid benoemde thema’s. 

 Platform aansluiten bij alle ontwikkelingen in Zuidoost; 

 Onderling uitwisselen van kennis, ervaring en expertise “Cultuur sensitieve zorg”; 

 Samenwerking van buurtgerichte programmering op zorglocaties. 
 

A. Een pilot welke “cultuurspecifieke interventies” kunnen bijdragen aan beter begrip tussen 
burgers en zorgmedewerkers. 

B. Mogelijkheden van gebruik zorglocaties onderzoeken. 
 

Kwalitatieve evaluatie 

 Het platform informele zorg en de alliantie weten elkaar te vinden. Op 7 juli j.l. heeft 
het platform een bijeenkomst georganiseerd waaruit een aantal doelen zijn 
voortgekomen, waar de alliantie bij aansluit. Die samenwerking zal gedurende de 
tijd meer vorm krijgen. 

 Op 25 oktober verzorgt de projectleider en de voorzitter van Platform Informele 
Zorg een workshop op de HVA in het kader van de MeetUp ZO.  

 One Stop Shop:  
In augustus met de eerste leden. Er zijn 12 netwerkpartners die zich in One Stop 
Shop willen verenigen. De oorspronkelijk in beeld zijnde ruimte in Eben Haezer 
bleek iet beschikbaar. Er wordt naar een nieuwe locatie gezocht. 

 Onze netwerkpartner Haidy Bijnaar heeft in het kader van buurtgerichte 
programmering een dagbesteding georganiseerd met een borreluurtje. 

 Het leer en skills lab in Eben Haezer heeft nog geen goede doorgang gevonden 
wegens een vertraging in de opening van de locatie en wisseling van het 
management. De alliantie gaat nog voor eind oktober en half november 2 kleinere 
netwerk bijeenkomsten organiseren met o.a. de burger academie over “diversiteit 
op de werkvloer” en een workshop “Hoe om te gaan en herkennen LVB” door 
Meeuw van Ingen van Amersfoort. 

 In Gaasperdam komen ook meer mogelijkheden vrij om de ontvangst ruimte te 
kunnen gebruiken voor dit soort doeleinden, na de verbouwing. 

Geplande startdatum 
Eind maart 2018 

Werkelijke startdatum 
Augustus 2018 

Geplande einddatum 
doorlopend 

Werkelijke einddatum 
n.v.t. 

Begroot bedrag 
€ 2500,- 

Benut deel 
€ 2400,- 

Opsplitsing kosten 

 2 Workshop buurtgericht € 2400,- 

 2 workshops van H.Bijnaar            € 3908, 30 

Tip: De alliantie leden merken op dat cultuur sensitiviteit een belangrijk onderwerp is in 
Amsterdam Zuidoost; 
De gemeente mag een duidelijker standpunt in nemen over dit begrip. Nu is de status van 

cultuur sensitieve (thuis)zorg nog te onduidelijk. 

 
 
Doel 9: Ontwikkelen van een ‘levende sociale kaart’ 
Een digitale toepassing waardoor iedereen snel het actuele aanbod in de buurt weet te vinden. 

A. Er wordt een laagdrempelige ICT- toepassing ontwikkeld voor het aanbieden en beheren van 
het actuele zorgaanbod in Zuidoost. 

 
 



Kwalitatieve evaluatie 
ICT oplossingen 
Een oplossing vanuit één ICT-toepassing is onrealistisch. Een gedeelde aanpak vanuit 
verschillende platvormen zoals, WhatsApp-groepen, wijktafels, netwerkbijeenkomsten, en 
de informatiezuil van Koppl voorziet op een haalbare en realistische manier in de behoefte. 
De gemeenschappelijke Alliantiewebsite zal een overzicht leveren van welke professionals 
waar  actief is in Amsterdam.  

 

Geplande startdatum 
a) 2016 Venserpolder project 
b) 2018 de netwerken verbinden via 

WhatsApp, Koppl etc. 

Werkelijke startdatum 
a) 2016 Venserpolder project 
b) 2018 gefaseerd verschillende 

netwerken gekoppeld. 

Geplande einddatum 
a) 1 maart 2019  

Werkelijke einddatum 
a) Oktober 2019 

Aandachtspunt: 
In een netwerkorganisatie ben je afhankelijk van andere partijen om resultaat te krijgen, 
communicatie is een belangrijke voorwaarde van slagen. 

 
Deskundigheidsbevordering 

Doel 10: Doorontwikkelen van de deskundigheid voor alle professionals op verschillende gebieden. 
A. De alliantie gaat minimaal twee themabijeenkomsten organiseren en aan de wijktafels 

masterclasses geven. 
B. Aanbieden van de ‘basistraining AKAD methodiek’ vanaf juli 2018. 

 

Kwalitatieve evaluatie 
Wijktafels 
Het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met het uitnodigen van experts aan de wijktafels, 
rond specifieke thema’s, o.a. huiselijk geweld, mensenhandel, dementie en onbegrepen 
gedrag en ook NAH met een ervaringsdeskundige. De opkomst was wisselend en niet altijd 
even groot als verwacht/gewenst. Met als oorzaken o.a. diversiteit netwerkpartners, HBH 
organisaties die nog niet deelnamen, verpleegkundigen die geen tijd hadden. De trekkers 
van de wijktafels denken na over ‘Hoe nu verder?’ Hoe gaan wij de wijktafels anders 
organiseren, inzetten of gebruiken voor deskundigheidsbevordering?  
 
Netwerkbijeenkomst 
Op 26 juni is er is een grote bijeenkomst gehouden in de Nieuwe Stad met als thema 
laaggeletterdheid en anderstalig. (Zie successen!) 
In het laatste kwartaal van 2018 zal op de locatie Eben Haezer nog 2 kleinere 
netwerkbijeenkomsten gehouden worden. 
 
Ronde tafel gesprekken 
Zie evaluatie doel 6. 
 
AKAD 
De alliantie faciliteert AKAD voor procesbegeleiders en heeft daarnaast de meer compacte 
‘Basistraining AKAD’ ontwikkeld.  Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bij de wijktafels 
vaak gehoorde klacht dat gedeelde kennis niet goed de achterban bereikt, zoals 
bijvoorbeeld collega’s van netwerkpartners, actieve bewoners en vrijwilligers. De 
basistraining biedt uitkomst. De kloof tussen formeel en informeel wordt er mee gedicht en 
iedereen spreekt en begrijpt dezelfde taal.  
 
Deskundigheid bevordering is meer dan alleen organiseren van wijktafels en trainingen. Dit 
gaat op voor zowel het wijk- als stedelijk niveau.  



 In een afvaardiging van projectleiders heeft projectleider Zuidoost meegedacht over 
RIS, ZRM en introductie wijkzorg trainingen. hoe we dit kunnen verbeteren en op 
welke punten? Hierbij is samengewerkt met Ilse Kurver en Esma Curuk. 

  
  

Geplande startdatum 
Januari 2018 

Werkelijke startdatum 
Januari 2018 

Geplande einddatum 
Doorlopend 

Werkelijke einddatum 
            Doorlopend 

Begroot bedrag 
€ 60.000 

Benut deel 
€10.226,- 

Opsplitsing kosten 

 Net werkbijeenkomst  € 7.880,- 

 Akad procesbegeleider  €    346,- 

 Basis Akad                              € 2.000,- 

TIP: 
Zet meerdere acties met hetzelfde doel uit, en koppel ze aan elkaar! 

 
 
Doel 11: Mogelijkheden voor expertise buiten het eigen stadsgebied is bekend onder professionals. 
Zij maken hier gebruik van. 

A. De alliantie gaat de mogelijkheden hiertoe inventariseren. 
 

Kwalitatieve evaluatie 
Er is een schat aan deskundigheid tot ons bereik die op aanvraag kan worden ingezet. 
Ook heeft SIGRA het ‘Opleidingshuis digitaal’ beschikbaar. Dit is aan de wijktafels gedeeld. 
(Zie ook successen en doel 10.) 

Geplande startdatum 
2017 

Werkelijke startdatum 
            2017 

Geplande einddatum 
NVT 

Werkelijke einddatum 
NVT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vooruitblik op 2019 
 
Belangrijke ontwikkelingen/verwachtingen voor 2019: 

 Sociaal maatschappelijke projecten vanuit de gemeente ondersteunen d.m.v. adviesrol en 
verbinding tussen verschillende partijen; 

 Doorontwikkelen  van Website-pagina Zuidoost. Verzorgen content met blog, nieuwsbrieven, 
quotes, activiteiten in de wijk. Mensen activeren die het leuk vinden om hieraan bij te dragen; 

 Intensiveren van de samenwerking met het Platform Informele Zorg; 

 Door ontwikkelen van overlegstructuren die voldoen aan de behoefte en optimaal helpen 
resultaat te boeken; 

 ‘Thuis in de wijk’, een GGZ-samenwerking met het netwerk, o.a. in de vorm van trainingen en 
kennisdeling vanuit de verschillende expertises onder de alliantiepartners/netwerkpartners; 

 Toegang tot zorg en welzijn d.m.v. Bus of container dichter bij bewoners; 

 Doorontwikkelen van verschillende flexibele netwerken, samenwerking met de 
buurtwerkkamers intensiveren, start met de handreiking en gebiedsmakelaars; 

 Venserpolder Groeit en leeft, dit jaar in het teken van borgen van de lopende pilots, 
terugtrekking van partijen achter groeit en leeft, ondersteunen (= borging); 

 Project met stichting Lezen en Schrijven; om laaggeletterdheid binnen onze doelgroepen 
sneller aan te kunnen pakken.  

 Doorontwikkelen vraagstukken: Informeel en formeel beter laten aansluiten rond om de zorg 
van een klant; 

 Project Status houders omarmen; 

 Samenwerking met huisartsen; krachtige basiszorg, ondersteunen. 
 
 

4. Doelstellingen 2019 
 
De Doelstellingen voor 2019, vertaald naar activiteiten, worden weergegeven in onderstaande tabel.  
Er zijn onderwerpen waar in 2018 al consensus over is bereikt en waar verdere door ontwikkeling  op 

ondernomen zal worden, deze onderwerpen zijn voorzien van een budget en doelstellingen. Aan de 

andere kant moet het netwerk op basis van co-creatie in 2019 nog consensus bereiken over (de 

inhoud van) activiteiten, deze kunnen als gevolg nog niet beschreven worden met doelstellingen en 

budgetten.  Hiermee voldoen wij niet geheel aan de wens van de gemeente want het volledig 

vastleggen van de activiteiten van de alliantie per jaar is niet passend voor de dynamiek die hoort bij 

een co creërende alliantie en netwerkorganisaties. 

Elke activiteit wordt uitgewerkt in een Activiteit Basisinformatie Formulier (bijlage 5) door de trekker 

of portefeuillehouder onder toeziend oog van de projectleider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bij elke activiteit wordt aangegeven: 
   Z Zelf bedenken en ontwikkelen 
   I Initiëren 
   O Omarmen 
 

Netwerkvorming en versterking 
NR Actie Z/I/O 

1. Versterken overlegstructuur formeel/informeel 

 Doorontwikkelen en of bijstellen: Overlegstructuur verder 
doorontwikkelen, zodat er een stevige basis ligt met formele en 
informele partijen, die een adviesrol kunnen hebben naar gemeente 
en partners, naar binnen en buiten gericht (eigen organisaties). 
Draagvlak/netwerk creëren met elkaar. 

 Informeel en formeel beter laten aansluiten rondom de zorg van 
een klant. 

Z 

2. Toegang tot wijkzorg versterken vanaf de basis 

 In de ontwikkelbuurten aansluiten bij komende veranderingen, mee 
optrekken in sociaal maatschappelijke projecten van de gemeente, 
zoals bijv. project ‘Statushouders’. De alliantie zal hierbij een 
adviserende rol hebben. 

 Buurtgerichte acties zoals bijv. ‘Thuis in de wijk’ en ‘De zelfredzame 
dak en/of thuisloze’ beter ondersteunen. Door middel van 
versterkte samenwerking tussen formeel, infomeel en stadsdeel 
(one-stop-shop idee op andere plekken). Als ook 
doorverwijsplekken opzetten op openbare plekken als buurthuizen, 
of via de Alliantie Bus die naar de buurtbewoners toegaat. 

Z/I 

3. Omarmen pilot ‘Krachtige basiszorg’ 
Huisartsen Ganzenhoef en Gazo Holendrecht hebben de pilot 
‘Krachtige basiszorg’ geïnitieerd. De Alliantie heeft deze pilot 
omarmt.  

 Een uit de pilot voortkomend probleem is dat sommige 
toegangen/aanmeldsituaties nog niet goed op elkaar zijn 
aangesloten. Waar de cliënt last van heeft en waardoor de 
professional/huisarts nog onvoldoende regie kan houden op de 
sociaal maatschappelijke problemen. 

 De alliantie gaat met partners zoals Samendoen en OKT, Madi etc. 
onderzoeken hoe deze processen kunnen worden verbeterd. Opdat 
cliënten ook echt een positief verschil ervaren.  
Dit punt heeft een overlap met toegang 

o/i 

4. Uitbreiden flexibele netwerken 

 Flexibele netwerken uitbreiden naar andere wijken met andere 
trekkers.  

 Onder andere mets WhatsApp-groepen, buurtgericht en 
samenwerking met buurtwerkkamers. 

I 

5. Wijktafels doorontwikkelen 

 Beschikbaar stellen van € 1000,- voor inhuren deskundigen en 
productie van flyers; 

 Informele partijen en actieve bewoners stimuleren om ook aan de 
wijktafel deel te nemen; 

 Wijktafels meer buurtgericht positioneren. Zoals bijvoorbeeld 
wijktafel Bijlmer Oost in buurtwerkkamer Bijlmer Oost, wijktafel 
Gaasperdam-Driemond in buurthuis Gein, enz. 

I 



 Leren van en met elkaar stimuleren door masterclasse en 
deskundigen aan tafel uit te nodig (laagdrempelig) 

 Trekkers organiseren 2x jaarlijks gezamenlijk een ‘Grote netwerk 
wijktafel’ met onderwerpen gebaseerd op de thema’s: zorgmijder, 
laaggeletterdheid en eenzaamheid.  

 15 Januari:  Nieuwjaarsborrel alle wijktafels + AKAD  
 17 oktober: Grote wijktafel deskundigheidbevordering. 

6. Omarmen Boodschappenplusbus 

 Boodschappenplusbus is een samenwerking tussen NOF, OAR, 
Cordaan Eben Haezer, de  
De alliantie omarmt dit project in het kader van bestrijding 
eenzaamheid. 

o 

 
 
Toegang 

7. Content website ontwikkelen 

 Onder andere: Continuïteit toegangen, rechten cliënten, wijzigingen 
voorzieningen, nieuwsbrieven, foto’s van bijeenkomsten, blogs of 
vlogs, uitnodigingen activiteiten; 

 Facebookpagina starten en aan website koppelen; 

 Organiseren en borgen van onderhoud van de content. 

Z 

8. Drempel toegang tot zorg verlagen 

 Toegang tot zorg letterlijk dichter bij bewoners brengen met een bus 
of container. Zodat mensen die minder mobiel zijn, of niet naar een 
buurthuis gaan ook worden bediend en meer zichtbaar worden. 

 Waardoor ook samenwerking tussen netwerkpartners en warme 
overdracht worden verstevigd; 

 Starten van voorbereidende gesprekken hierover met Hoodlab- 
Playground city. 

Z 

9. Gebruik van/samenwerking met lokale media 

 In 2018 is overleg  met TV zuidoost gestart, met als doel om ideeën 
te onderzoeken waarmee de alliantie in 2019 kan participeren. 

Z 

10. Pilot starten voor verbetering toegang zelfredzame dak-/thuislozen 

 Starten van een pilot gericht op de verbetering (verlaging drempel) 
van de toegang/doorverwijzing van zelfredzame dak- /thuislozen 

Z 

 

 
Deskundigheidsbevordering 

11. Samenwerken met Stichting Lezen en Schrijven 

 Met als doel de nu nog versnipperde inzet te bundelen en daardoor 
te versterken.  

 Hier vloeit  mogelijk een programma voor professionals uit voort.  

Z/I 

12. GGZ betrekken d.m.v. workshops en trainingen 

 In het kader van ontwikkelingen, zoals o.a. ‘Thuis in de wijk’,   GGZ in 
het netwerk betrekken met aansprekende  en relevante trainingen 
en workshops. 

 Onderzoeken van wat er al is. Waar kan je verbindingen maken 
en/of onderwerpen toevoegen? Met als doel aanbieden van 
aansprekende, relevante en op maat gesneden workshops en 
trainingen.  

 Eventueel met inhuur bij netwerkpartners of daarbuiten.  

Z/I 

 



Gemeenschappelijke doelen van de gezamenlijke Alliantie  
13. Uitbouwen gezamenlijke website allianties 

 Communicatiemedewerker inzetten in zuidoost.  
(Zie ook doel 7.) 

Z 

14. Gemeentelijke introductietraining Wijkzorg implementeren 

 Training implementeren en aanbieden.  

O 

15. Betrekken middenkader 

 Aansluiten bij de acties uit de rondetafelgesprekken. 
 

Z 

 



 


