
1 
30102018 

 
 

JAARPLAN EN JAARVERSLAG 
ALLIANTIE WIJKZORG 2018 - 2019 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



2 
30102018 

Twee beelden 
 

 

 

Bij onze start conferentie in 2017 hadden we tekenaar Olivier Rijcken uitgenodigd een tekening te 

maken als impressie van de bijeenkomst. Deze tekening geeft mooi weer welke thema’s leefden en 

welke haakjes er waren om verder op te pakken. Bij het maken van dit jaarverslag hebben we nogmaals 

Olivier Rijcken gevraagd op basis van ons jaarverslag een tekening te maken. Door deze twee beelden 

onder elkaar te zetten zien we de ontwikkeling die we het afgelopen anderhalf jaar gemaakt hebben. 

Haakjes zijn thema’s geworden die samen opgepakt worden en losse onderwerpen zijn bewegingen 

geworden die als een olievlek zich over het Centrum verspreiden waarbij steeds meer mensen 

aanhaken.  
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1. Inleiding 
 

In mei 2017 is de Alliantie Wijkzorg Centrum vol ambitie en met grote plannen van start gegaan. 

Anderhalf jaar later kijken we met trots terug op de afgelopen periode en zien wij dat we een aantal 

concrete stappen hebben gezet om de samenwerking binnen het netwerk te stimuleren. We zijn er in 

geslaagd verbindingen te initiëren en gezamenlijk signalen op te pakken die eraan bijdragen dat de 

inwoners van het Centrum de best mogelijke zorg en ondersteuning kunnen krijgen. 

 

De alliantie in het Centrum bestaat uit 6 partijen: Cordaan, Arkin, de Regenboog Groep, CentraM, MEE 

AZ en de Volksbond/Streetcornerwork. DOCK AC is aan de stuurgroep toegevoegd. Gezamenlijke 

sturen zij de initiatieven en projecten aan die ontwikkeld worden om het wijkzorgnetwerk in het 

Centrum beter te laten functioneren. De stuurgroep werkt daarbij samen met een groot netwerk 

bestaande uit zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en gemeentelijke 

diensten die allen nauw betrokken zijn bij de wijkzorg in het Centrum.  

 

Ons centrale uitgangspunt is dat wij altijd uitgaan van de vraag van de mensen die zorg en 

ondersteuning nodig hebben. Om deze zorg te bieden hebben we elkaar nodig en vinden we het 

belangrijk om op een gelijkwaardige manier samen te werken.  

 

De alliantie heeft haar opdracht in 2017 gekregen van de gemeente Amsterdam. We hebben deze 

opdracht als volgt opgepakt en geformuleerd. 

 Het organiseren van een heldere toegang tot de wijkzorg voor alle bewoners in het Centrum. 

 Het organiseren van een goede en efficiënte overlegstructuur, binnen de wijkzorg, met de 

gemeentelijke teams (Samen DOEN, Ouder Kind Team, Sociaal Loket) en andere relevante 

overlegtafels. 

 Het stimuleren van een goede aansluiting met en wisselwerking tussen informele en formele zorg. 

 Het verbeteren van de kwaliteit, onder andere door het ontwikkelen van een structuur en cultuur 

waarin van elkaar wordt geleerd en elkaar wordt geconsulteerd. Ruime aandacht voor 

deskundigheidsbevordering, voor (nieuwe) methodieken en door aan te haken op wat stedelijk 

voor/met professionals wordt georganiseerd.  

 

In dit document staan de stappen beschreven die wij de afgelopen periode hebben gezet. Hierbij 

beschrijven we wat we hebben gedaan, de uitdagingen waar we tegenaan zijn gelopen en welke lessen 

we geleerd hebben. Het eerste gedeelte geeft een ruime samenvatting van onze aanpak en resultaten. 

Ook blikken we hier kort vooruit naar 2019. In het tweede gedeelte beschrijven we wat we per 

activiteit en project gedaan, bereikt en geleerd hebben. In het derde gedeelte schrijven we over de 

activiteiten die wij stedelijk in samenwerking met andere allianties hebben opgepakt. Tot slot schrijven 

we in het vierde gedeelte uitgebreider over onze plannen voor 2019.  

 

1.1 Aanpak alliantie in het Centrum 

In het Centrum zijn meer dan 150 partijen betrokken bij de zorg en ondersteuning van haar inwoners. 

Dit zijn zorginstellingen die hulp bij huishouden bieden of wijkverpleging, maar ook huisartsen, 

paramedici en psychotherapeuten. Dit zijn zorgorganisaties die dagbesteding en/of ambulante 

ondersteuning bieden en ook vrijwilligersorganisaties, huizen van de buurt en bewonersgroepen die 
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mensen ondersteuning bieden wanneer zij dit nodig hebben. De grote diversiteit aan aanbieders en 

hulpvormen is een kracht en draagt eraan bij dat mensen, zoveel mogelijk, op maat ondersteund 

kunnen worden. De andere kant is echter dat mensen door het veelvoud aan aanbod en organisaties 

door de bomen het bos niet meer kunnen zien en van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd. Als 

alliantie willen we de kracht van het netwerk naar boven krijgen door ervoor te zorgen dat mensen de 

ondersteuning krijgen die zo goed mogelijk past bij de zorgvrager en zijn of haar hulpvraag. 

Tegelijkertijd willen we de uitdagingen die zo’n uitgebreid netwerk oproept, aanpakken door slimme 

ingrepen en meer verbindingen te leggen binnen het netwerk. 

 

We zien de opdracht voor goede zorg en ondersteuning in de wijk als een gezamenlijke opgave voor 

de organisaties binnen het wijkzorgnetwerk en de organisaties verantwoordelijk voor de 

basisvoorzieningen. Door gezamenlijk deze opgave op te pakken, maken we de zorg en de 

ondersteuning in de wijk toegankelijker en laagdrempeliger. We zijn ervan overtuigd dat we de 

inwoners van het Centrum beter door het woud van ondersteuningsmogelijkheden kunnen helpen, 

wanneer we elkaar goed kennen, elkaars taal spreken en goede onderlinge afspraken hebben gemaakt. 

We willen optimaal gebruik maken van elkaars krachten, expertises, kennis en netwerken. In 2018 

hebben we stappen gezet om deze samenwerking verder te formaliseren en samen toe te werken naar 

een gedeelde opgave voor 2019 en verder. Onder de noemer Inclusief Centrum hebben de organisaties 

van de alliantie aangevuld met de organisaties verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen stappen 

gezet om de samenwerking te verdiepen en de opgaven te verwoorden die wij de komende jaren gaan 

oppakken. Hiermee worden de randvoorwaarden geschapen die nodig zijn om de samenwerkingen in 

het netwerk te blijven verdiepen en te borgen. In paragraaf 2.6 hebben we dit proces en de uitkomsten 

beschreven.  

 

In een groot en divers netwerk is het belangrijk dat mensen elkaar kennen, elkaar vertrouwen en weten 

wat ze van elkaar kunnen verwachten. Mensen die ondersteuning en zorg leveren binnen het netwerk 

(zowel professionals als vrijwilligers als bewoners), moeten weten wie ze het beste kunnen bellen 

wanneer ze een specifieke vraag hebben of wie een dienst of aanbod heeft die een zorgvrager goed 

verder zou kunnen helpen. Hierbij is het belangrijk dat mensen op een gelijkwaardige manier 

samenwerken en ook kennis uit kunnen wisselen wanneer dit wenselijk is. Stevige netwerken waarin 

mensen elkaar makkelijk kunnen vinden zijn essentieel.  
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In het Centrum hebben we ervoor gekozen om netwerken binnen de wijkzorg te versterken door 

mensen vanuit de inhoud samen te brengen. We willen mensen in de praktijk op inhoudelijke thema’s 

laten samenwerken. Onze aanpak is dat we, in samenspraak met de mensen die actief zijn in de wijk, 

concrete projecten opzetten waarbij de projecten enkel kunnen slagen wanneer er goed wordt 

samengewerkt. Projecten worden integraal opgepakt. Het zijn geen projecten die door een organisatie 

kan worden uitgevoerd maar projecten waarbij meerdere organisaties bijdragen om een keten te 

versterken of om de zorg aan een specifieke doelgroep te verbeteren. Mensen uit de wijk bepalen zelf 

met welke thema’s ze aan de slag willen gaan omdat ze een urgentie en of belang ervaren met 

betrekking tot dit thema. De samenwerkingsverbanden die gelegd worden in deze projecten zijn 

duurzaam omdat ze onderdeel worden van het dagelijks werk van de betrokken partijen en individuen. 

In 2018 hebben we ervoor gekozen om projecten op te zetten rond de keten dementie, zelfredzame 

daklozen en samenwerking informele zorg/vrijwillige inzet. 

 

Het uitgangspunt hierbij is dat de alliantie nooit de eigenaar is van deze projecten. De projecten, 

initiatieven en netwerken zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemende 

organisaties. Dit zijn organisaties die in de stuurgroep zitten, maar ook andere formele en informele 

partners. Als alliantie jagen we projecten en initiatieven aan die tot nieuwe verbindingen leiden en 

samenwerkingen versterken. We signaleren in nauwe samenspraak met iedereen uit de wijk welke 

wensen en behoeftes er zijn op het gebied van thema’s die leven en onderzoeken of bepaalde 

deskundigheidsbevordering nodig is en kunnen dit vervolgens samen aanbieden. Het doel hierbij is dat 

samenwerken en samen een goede oplossing vinden voor hulpvragen onderdeel wordt van het 

werkproces van iedereen die betrokken is in het wijkzorgnetwerk. De projecten die wij in 2018 gekozen 

hebben om op samen te werken, zijn bepaald door de vraag en de signalen van de bewoners, de 

professionals en vrijwilligers uit de wijken. In hoofdstukken 2.2, 2.3 en 2.4 beschrijven wij kort welke 

projecten en initiatieven wij hebben opgezet.  

 

Met onze aanpak willen we een beweging onder alle betrokkenen uit de wijken van het Centrum 

creëren. Steeds meer mensen haken aan en willen actief bijdragen aan het wijkzorgnetwerk. De 

projecten beginnen meestal met een kleine kerngroep en gedurende het proces worden steeds meer 

mensen betrokken bij het project of de aanpak. Hiermee creëren we meer draagvlak en dragen we 

eraan bij dat netwerken worden vergroot en nieuwe samenwerkingen worden aangegaan. 

 

Naast deze concrete inhoudelijke projecten willen we in het Centrum ervoor zorgen dat er voldoende 

netwerkbijeenkomsten zijn waar mensen elkaar beter kunnen leren kennen en signalen worden 

uitgewisseld. Hiervoor hebben we gekeken naar de bestaande overlegstructuur in het Centrum. We 

hebben gekeken wat we kunnen verbeteren, wat we moeten behouden en welke netwerken extra 

investering nodig hebben om mogelijk nog beter te worden. In hoofdstuk 2.5 schrijven we hier meer 

over. Ook hebben we gekeken hoe we de toegang tot de wijkzorg en de basisvoorzieningen kunnen 

verbeteren en vergroten. We willen dat iedereen, ongeacht de problematiek en afkomst de weg weet 

te vinden naar passende ondersteuning. We hebben ervoor gekozen om daarom de huizen van de 

buurt een centrale functie te geven binnen de wijkzorg. We willen dat deze huizen een plek worden 

waar mensen (zowel bewoners als professionals en vrijwilligers) de weg kunnen vinden in het veelvoud 

aan ondersteunings- en zorgmogelijkheden. In hoofdstuk 2.1 beschrijven wat we hiervoor hebben 

gedaan. 
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1.2  Wat hebben we met onze aanpak bereikt? 

- We zien een groei in het aantal organisaties en mensen, dat actief deelneemt aan projecten, 

activiteiten en bijeenkomsten. We zien dat in de verschillende gebieden en op verschillende 

thema’s netwerken zijn vergroot en verdiept. Er komen meer mensen naar 

netwerkbijeenkomsten, zoals wijktafels, maar ook neemt een groeiende groep organisaties en 

mensen een actieve rol aan en draagt zelf bij aan het uitvoeren van projecten en het door 

ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. 

 

- Er zijn zichtbare stappen gezet om elkaar binnen het netwerk sneller te vinden. Hierdoor is het 

eenvoudiger om samen te werken en mensen daardoor beter op maat te kunnen ondersteunen. 

Concrete voorbeelden hiervan zijn: een wijkwerker vertelde ons dat ze mensen minder snel 

afwijst omdat ze beter weet wie met haar mee kan denken en haar kan steunen bij het vinden 

van passende ondersteuning. Andere wijkwerkers gaven aan dat zij mensen sneller hielpen omdat 

ze hun wijkzorg collega’s beter wisten te vinden en er concrete afspraken waren gemaakt over 

hoe je beste met elkaar kon samenwerken zodat ze wisten hoe ze elkaar moesten benaderen. 

 

- Partijen zijn gaan samenwerken om signalen die zij zien en zorgen die zij delen samen op te pakken 

en samen te onderzoeken hoe je ketens kan versterken, toegang kan vergroten en de werklast 

beter kan verdelen. 

 

- Steeds meer partijen voelen een verantwoordelijkheid voor de opgaves waar we met betrekking 

tot de zorg en ondersteuning voor staan. Steeds meer partijen ervaren dat ze niet alleen 

verantwoordelijk zijn voor het stukje waar ze zelf binnen werken, maar zien ook dat ze onderdeel 

zijn van een geheel en dat we samen verantwoordelijk zijn voor goede zorg en ondersteuning. 

 

- De partijen van de wijkzorg alliantie aangevuld met de partijen van de basisvoorzieningen hebben 

een gezamenlijk meerjarenplan geschreven voor het Centrum.  

 

- Door de gedeelde verantwoordelijkheid komen ook steeds meer signalen naar boven over 

gedeelde zorgen en ontwikkelingen.  

 

1.3 Welke lessen hebben we in anderhalf jaar geleerd? 

- Er moet veel tijd en aandacht besteed worden aan relaties. Mensen moeten elkaar kennen en er 

moet wederzijds vertrouwen zijn. Mensen moeten weten wat iemand doet, maar ook goed weten 

hoe je het best met iemand kan samenwerken. Hierdoor is het belangrijk dat mensen zo 

transparant mogelijk zijn over wat ze wel en wat ze niet kunnen. Er moeten afspraken worden 

gemaakt over hoe je elkaar makkelijk kan blijven ontmoeten. 

 

- Mensen moeten elkaar regelmatig zien. Hiervoor stimuleren we dat mensen die in de wijk werken 

ook soms in de huizen van de buurt gaan werken. Daarnaast hebben we heel veel 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd over verschillende thema’s en vanuit verschillende 

invalshoeken. Het beste werkt wanneer mensen op inhoud samen verantwoordelijk worden 

gemaakt om bij te dragen aan een nieuwe manier van werken.  
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- Het is belangrijk dat samenwerking aangejaagd wordt. Bij het opzetten van projecten, initiatieven 

en activiteiten moet er niet te veel gestuurd worden. De alliantie voert geen projecten uit. Alle 

projecten en activiteiten zijn van de partijen uit het netwerk. Dit betekent soms dat dingen langer 

duren of anders gaan dan van tevoren gedacht. Maar alles wat we als alliantie aanjagen, wordt 

vanuit de praktijk vormgegeven en het eigenaarschap ligt bij het netwerk. 

 

- Ook op managementniveau is het cruciaal dat mensen elkaar goed kennen. Op dit niveau worden 

de randvoorwaarden geschapen die eraan bijdragen dat samenwerkingen verduurzamen en 

doorsijpelen in de hele organisatie. 

 

- We streven naar een nieuwe manier van werken waarbij mensen niet meer alleen denken vanuit 

wat ze zelf doen, maar ook aan hoe zij (kunnen) bijdragen aan het geheel. Dit kost tijd en niet alle 

partijen zijn hier even ver mee. We hebben in anderhalf jaar stappen gezet, maar er zijn nog 

genoeg partijen die meer betrokken kunnen worden en vervolgstappen die gezet moeten worden. 

De verandering is begonnen, maar er is nog veel inzet nodig om de verandering duurzaam te laten 

beklijven bij iedereen die binnen het wijkzorgnetwerk werkt. 

 

1.4 Hoe nu verder in 2019? 

In 2019 start formeel het samenwerkingsverband Inclusief Centrum. Als samenwerkende partijen 

maken wij een meerjarenplan. Dit plan bouwt voort op veel zaken die de alliantie in samenwerking 

met de basisvoorzieningen in 2018 al in werking heeft gesteld. Projecten die nu lopen zullen 

grotendeels doorlopen in 2019. Daarnaast zullen we rond een aantal gezamenlijk vastgestelde thema’s 

kijken hoe we door samenwerking, ketens kunnen versterken en kunnen bijdragen aan betere zorg en 

ondersteuning. In bijlage 1 is het concept meerjarenplan voor Inclusief Centrum te lezen. Hier is meer 

informatie te vinden over de thema’s die wij de komende jaren willen oppakken. Dit plan wordt uiterlijk 

begin december afgerond. Het zal dan aan de verschillende opdrachtgevers worden aangeboden met 

de vraag om zich hierachter te stellen. Wij streven een integrale opdracht na voor 2020.  

 

Inclusief Centrum geeft richting aan de activiteiten van de alliantie in 2019 en schept de 

randvoorwaarden om hier ook de komende jaren stappen in te zetten. We zien dat we om het 

meerjarenplan goed uit te kunnen voeren en ook om de opdracht vanuit de gemeente goed op te 

pakken, wij extra aandacht zullen moeten besteden aan het blijven betrekken van alle partners uit ons 

netwerk. 

 

In 2019 zullen we extra investeren in de relatie met de huisartsen. De samenwerking tussen de 

huisartsen en het wijkzorgnetwerk is de afgelopen periode onvoldoende van de grond gekomen. 

Huisartsen zijn een zeer belangrijke groep. In 2019 zullen we extra inzet plegen om huisartsen bij het 

wijkzorgnetwerk te betrekken. 

 

Ten tweede willen we ervoor zorgen dat wij het brede netwerk, van partner organisaties, 

gemeentelijke diensten en instellingen en andere sociale wijkteams op verschillende manieren 

betrekken bij de uitvoering van het meerjarenplan. We willen de professionals betrekken, maar ook 

de managers en bestuurders. We vinden de betrokkenheid van alle stakeholders in het Centrum 

belangrijk. We willen daarom op allerlei verschillende manieren de denkkracht en input van de overige 

partijen actief blijven betrekken. 
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Tot slot willen we ervoor zorgen dat de bewoners zelf, de ervaringsdeskundigen en de mantelzorgers 

met ons blijven meedenken, mee bepalen over de vorm en uitvoering van onze plannen. We willen 

dat we zelf vraaggericht werken door dit constant te blijven toetsen bij de mensen voor wie we 

uiteindelijk allemaal werken.  
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2 Ingezoomd: Aanpak Centrum 
 

In de afgelopen periode heeft de alliantie verschillende initiatieven ondernomen. In onderstaande 

paragrafen beschrijven we welke initiatieven we hebben opgepakt, wat we hiermee bereikt hebben 

en welke lessen we hebben geleerd.  

 

  

2.1 Project Toegankelijkheid 

“Laatst had ik een casus. Eerst zou ik er 3 weken over hebben gedaan om passende ondersteuning te 

vinden, nu was het in 1 dag geregeld”, sociaal werker tijdens bijeenkomst Claverhuis. 

 

2.1.1 Aanleiding en doel 

Wanneer aan zorg professionals, betrokken bewoners en vrijwilligers gevraagd wordt wat zij nodig 

hebben om hun ondersteuning te verbeteren is het antwoord vaak: “Een goede sociale kaart zodat ik 

weet hoe ik de weg moet vinden in het veelvoud aan zorg- en ondersteuningsaanbod”. Deze vraag lijkt 

heel simpel maar het juiste antwoord vinden is erg complex. Het is onmogelijk om een dekkende 

sociale kaart te maken die up to date is en past bij het veelvoud aan vragen die verschillende mensen 

en partijen kunnen hebben. Daarom hebben we in het Centrum al snel de conclusie getrokken dat het 

antwoord op deze vraag niet zit in het maken van een goede sociale kaart maar in het zorgen van 

goede toegang tot informatie over het aanbod. Anders gezegd wanneer je zelf niet weet welk aanbod 

passend is bij een bepaalde ondersteuningsvraag, moet je weten waar je mensen vindt die dit wel 

weten.  

 

Voor de inwoners van Centrum die zorg- en ondersteuningsvragen hebben, is het vaak nog 

ingewikkelder om passende ondersteuning te vinden. Wanneer je een vraag hebt is het belangrijk om 

te weten welke mensen je hierbij verder kunnen helpen. Maar het is minstens zo belangrijk dat 
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wanneer je om hulp hebt gevraagd en de persoon je niet zelf kan helpen, deze persoon je wel verder 

op weg helpt en naast je blijft staan, totdat de passende zorg gevonden is en wordt ingezet. Het gevoel 

van kastje-naar-de-muur te worden gestuurd moet zoveel mogelijk voorkomen worden.  

 

De huizen van de buurt vormen een belangrijke schakel in de buurt. Bewoners kunnen er verschillende 

activiteiten bezoeken en vrijwilligerswerk doen. Er werken professionals die mensen met zorgvragen 

verder kunnen helpen, zoals de cliëntondersteuners van CentraM en MEE AZ en de klantmanagers van 

WPI. In het Centrum hebben we besloten de huizen van buurt de plekken van het Centrum te maken 

waar iedereen (van professional tot buurvrouw, van vrijwilliger tot zorgvrager) terecht kan die extra 

ondersteuning nodig heeft om de weg te vinden in het grote zorg- en ondersteuningsaanbod in 

Amsterdam. Het is een aanvulling op het sociaal loket in die zin dat mensen in de huizen van de buurt 

ook begeleid kunnen worden bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Ook kan iedereen 

elkaar hier treffen want iedereen mag en kan hier werken of een kopje koffie komen drinken, dus ook 

de wijkverpleegster, de ambulante ondersteuner of de vrijwilligerscoördinator. Hierdoor worden de 

huizen van de buurt fysieke netwerk plekken waardoor de lijntjes binnen het netwerk korter worden 

en samenwerken makkelijker wordt. We hebben gekozen om in het Centrum te starten in het 

Claverhuis in Centrum West.  

 

De gemeente Amsterdam heeft de wijkzorg in netwerkvorm georganiseerd waarbij er geen centrale 

toegang tot de wijkzorg is, maar iedereen die in het wijkzorgnetwerk werkt, toegang is. Dit betekent 

dat iedere professional, vrijwilliger en betrokken bewoner voor de mensen die hij of zij ondersteund 

de toegang kan zijn tot het eigen aanbod, maar ook naar ander aanbod wat iemand verder kan helpen. 

Dit vereist wel dat mensen breder kijken dan hun eigen aanbod en samenwerking opzoeken wanneer 

dit hun cliënt verder helpt. Iemand die elke week zingt in het koor, kan grote schulden hebben. Het is 

fijn wanneer degene die het koor begeleidt, de persoon op weg helpt naar de schuldhulpverlening. 

Iemand die een vraag heeft over wonen, kan ook heel eenzaam zijn. Het is fijn als iemand dan je in 

contact brengt met iemand die kan kijken hoe je bijvoorbeeld mee kan doen in een buurtactiviteit.  

 

Met de pilot rond toegankelijkheid wil de alliantie Centrum in het Claverhuis twee doelstellingen 

realiseren:  

 Het zorgen dat het Claverhuis een plek is waar mensen geholpen en ondersteund kunnen 

worden om de weg te vinden in hun zoektocht naar passend zorg- en ondersteuningsaanbod. 

 Zorgen dat mensen hun eigen “toegangsrol” meer vormgeven door breder te kijken en nieuwe 

verbindingen aangaan wanneer deze meerwaarde heeft voor hun klant. 

 

2.1.2 Aanpak project 

De pilot in het Claverhuis is geleid door een kernteam bestaande uit vijf personen van 3 verschillende 

organisaties. Zij zijn het aanjaagteam. Dit kernteam heeft eerst geïnvesteerd in het in kaart brengen 

van hoe de samenwerking nu gaat tussen mensen en hoe het nu gaat wanneer mensen met hulpvragen 

komen die niet binnen hun eigen expertise vallen. Ook hebben zij huis van de wijk de Meeuw in 

Amsterdam Noord bezocht om te horen hoe zij daar hun werk georganiseerd hebben. De kerngroep 

heeft gezamenlijk doelen vastgesteld en hebben vervolgens elke zes weken een grote bijeenkomst 
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georganiseerd van een dagdeel. Aan deze bijeenkomst namen 11 organisaties deel1. Deze organisaties 

waren allen organisaties die activiteiten of ondersteuning boden vanuit het Claverhuis.  

 

Het doel van de eerste bijeenkomst was gericht op elkaar beter leren kennen en het uitspreken van 

wederzijdse verwachtingen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we basis samenwerkingsafspraken 

gemaakt (hoe komen we met elkaar in contact, hoe snel mag ik een reactie verwachten en hoe 

koppelen we aan elkaar terug). Ook hebben we met elkaar gedeeld waar ieders netwerk en expertise 

lag. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we met elkaar een plan van aanpak gemaakt om de sociale 

toegankelijkheid van het Claverhuis te verbeteren (hoe zorgen we ervoor dat wanneer mensen een 

vraag hebben wij dit zo goed en snel mogelijk kunnen oppakken) en de eigen toegangsrol te verdiepen 

(wat is er voor nodig om te zorgen dat ik beter kijk of mensen nog ander of aanvullend aanbod 

aangeboden kunnen krijgen en hoe kunnen we beter gebruik maken van elkaars expertise). Bij de 

derde en vierde bijeenkomsten hebben we aandacht besteed aan het versterken van de afspraken. De 

afspraken die zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een handboek waarin ook alle contactgegevens en 

informatie over waar je bij wie terecht kan te vinden zijn. Ook zijn we aan de slag gegaan om steeds 

meer partijen die in de wijk werken actief te betrekken. De professionals, vrijwilligers en bewoners 

moeten weten dat ze in het Huis van de Buurt terecht kunnen en het aanbod moet natuurlijk aansluiten 

bij de vraag vanuit de wijk. Hiervoor zijn we begonnen met een pr-offensief en hebben we op 19 juli 

een open huis georganiseerd waarbij we de professionals uit de wijk hebben uitgenodigd om nader 

kennis te maken met het Claverhuis. 

 

Na 19 juli is met alle partijen teruggekeken op dit proces en gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe 

we nu verder moeten. Hierbij hebben we veel aandacht besteed aan hoe we gezamenlijk het 

eigenaarschap concreet vorm gaan geven zodat iedereen zich verantwoordelijk blijft voelen voor een 

goede sociale toegankelijkheid en onderlinge samenwerking.  

 

2.1.3 Wat hebben we bereikt? 

 Elf partijen zijn actief betrokken bij de pilot en hebben in een proces van zes maanden eraan 

gewerkt om hun samenwerking te versterken, verbindingen te leggen en gezamenlijk 

verantwoordelijk te zijn om een goede toegang te vormen voor de wijkzorg en de 

basisvoorzieningen. 

 Op 19 juli is open huis voor alle partijen die in de wijk werken georganiseerd. Het open huis is 

bezocht door 45 professionals uit 24 verschillende organisaties. 

 In de evaluatie geven de deelnemende partijen zelf aan dat de onderlinge lijnen korter zijn. Ze 

vinden het steeds “normaler” elkaar te consulteren. Mensen weten elkaar sneller te vinden en 

casussen waarbij meerdere partijen samen moeten optrekken worden sneller opgepakt.  

 We kennen elkaar beter, kijken breder en maken meer gebruik van elkaars expertise. Door de 

intensieve sessies en het continue inzetten op samen eigenaar zijn kennen mensen elkaar en 

elkaars aanbod echt beter. Er wordt besproken hoe bijvoorbeeld de mensen die 

dagbestedingsactiviteiten leiden mensen eenvoudiger bekend kunnen maken met aanbod dat ze 

ook verder kan helpen of hoe de mensen van WOON! die mensen thuis bezoeken eenvoudiger de 

weg vinden naar aanvullende zorg wanneer nodig. 

                                                           
1 De organisaties zijn: DOCK AC, CentraM, MEE AZ, Arkin, Roads, WPI, TeamED, Wijkcentrum Jordaan/ Gouden 
Reaal, Koentact, de Regenboog Groep, WOON!,  
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 Medewerkers geven aan dat het onderling vertrouwen is toegenomen en dat ze beter weten wat 

ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten. We hebben onderling duidelijk afspraken over hoe 

we elkaar kunnen “gebruiken” en doen dit sneller en makkelijker. In de sessies hebben we harde 

afspraken gemaakt, wat mag ik wel en niet van je verwachten. Dit zijn eerlijke en realistische 

afspraken en we mogen elkaar daarop aanspreken. Het is eenvoudig om de weg naar elkaar te 

vinden. Er is een handboek waarin de afspraken staan beschreven, de onderlinge 

telefoonnummers etc... 

 In het Claverhuis is een voorportaal opgericht. Dit betekent dat in de centrale ruimte (de 

ontvangstruimte) mensen met hulpvragen altijd direct te woord kunnen worden gestaan. Om dit 

te bemensen zijn er vrijwilligers geworven en getraind. Deze vrijwilligers lopen rond in de 

ontvangstruimte en gaan gesprekken aan met bezoekers. Wanneer mensen dit wensen kunnen 

ze direct worden doorgeleid naar iemand die ze verder kan helpen. De vrijwilligers worden 

ondersteund door een professionele achterwacht die hun kan helpen met bepaalde vragen, kan 

adviseren en meedenken. De professionals komen uit vijf verschillende organisaties die 

verschillende dagdelen in het voorportaal werken.  

 In het voorportaal wordt actief gewerkt met Koppl. Deze softwareapplicatie helpt bewoners en 

professionals snel verbinding te leggen met relevant aanbod. De Koppl zuil staat in de 

verschillende huizen van de buurt, maar de meeste doorverwijzingen komen vanuit het 

Claverhuis. 

 Mensen werken in gezamenlijke ruimtes waardoor mensen elkaar ook onderling beter leren 

kennen. In de gezamenlijke ruimte kunnen ook wijkwerkers werken (zoals wijkverpleging en 

ambulant begeleiders). 

 We weten wat we nog niet weten en zetten op basis daarvan deskundigheidsbevordering in. We 

maken gebruik van elkaars expertise. In de winter willen we samen een training rondom 

vraagverheldering aanbieden zodat we samen kijken hoe we het beste achter de vraag achter de 

vraag kunnen komen, en tegelijkertijd hoe we hierbij het best elkaars expertise zo optimaal 

mogelijk kunnen inzetten. 

 

2.1.3 Wat hebben we geleerd en wat gaan we anders doen? 

Met de pilot toegankelijkheid in het Claverhuis wilden we inzicht krijgen in wat we kunnen doen om 

de toegang tot de wijkzorg zo laagdrempelig en breed mogelijk te maken. Dit betekent dat we wilden 

weten hoe we kunnen bijdragen dat het voor mensen zo makkelijk mogelijk kan worden gemaakt om 

toegang te krijgen tot de wijkzorg en tegelijkertijd willen bijdragen aan dat mensen zelf bewust zijn 

van hun eigen rol met betrekking tot de toegang. Mensen die werken binnen de wijkzorg vormen 

allemaal een toegang tot de wijkzorg. Zij moeten zelf breed kijken en weten hoe ze anderen kunnen 

betrekken wanneer dit de zorgvrager verder kan helpen. Een aantal zaken heeft zich met deze pilot 

bewezen hierbij goed te werken. 

 Investeer veel in persoonlijke relaties, laat mensen elkaar echt leren kennen en zorg voor groot 

onderling vertrouwen. In de bijeenkomsten hebben we mensen gestimuleerd om echte reële 

verwachtingen te scheppen en concreet te worden over hun werk (vertel verder dan wat er op je 

website staat). Hoe gaat het nou echt? Waar mag ik je nu op aanspreken? Door onderlinge 

openheid en transparantie te stimuleren krijg je onderling vertrouwen, realistische verwachtingen 

en vergemakkelijk je de onderlinge samenwerking.  

 Investeer in eigenaarschap. De alliantie heeft het proces aangejaagd, maar heeft dit nooit alleen 

gedaan. Vanaf het begin zijn verschillende organisaties actief betrokken en participeren ze mee. 
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De ontwikkeling en implementatie zijn een coproductie tussen verschillende partijen die zelf 

verantwoordelijk zijn voor het slagen van de samenwerking. 

 Geef verschillende organisaties een rol die bij hun past. Dit maakt het ook makkelijker om te 

weten wie waar expertise in heeft. Niet iedereen hoeft dezelfde kennis te hebben of alles te 

weten. Het gaat er juist om te weten wie kennis heeft die jij zelf niet hebt. 

 Zorg ervoor dat niet alleen de mensen die deelnemen aan bijeenkomsten bewust zijn van het 

verandertraject, maar dat ook al hun collega’s geïnformeerd worden. Hiervoor zijn de deelnemers 

in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, maar zorg ook dat er verschillende mensen binnen 

organisaties allerlei taken kunnen oppakken.  

 Neem de tijd. Het proces gaat niet vanzelf. Nu een jaar nadat we de eerste bijeenkomst 

georganiseerd hebben, wordt een kanteling zichtbaar, maar het vraagt een blijvende investering 

in het verbinden van mensen en het opzetten van duurzame relaties.  

 In de pilot hebben we ook dingen geleerd die we in de vervolgtrajecten anders zouden aanpakken. 

Betrek sneller het netwerk uit de wijk. De professionals die in de wijk werken kunnen een 

actievere rol krijgen over wat er nodig is om zelf makkelijker een toegang te zijn tot relevant 

wijkzorgaanbod en kunnen ze ook meer nadenken over welke obstakels er ervaren worden om 

goede toegang tot de wijkzorg te krijgen.  

 Het is goed om zichtbaar te maken aan de mensen dat het management en directie achter deze 

plannen staan. Dit verhoogt in de teams het gevoel van urgentie en draagt bij dat meer mensen 

deelnemen aan het traject.  

 Houd een nulmeting. Waar staan we nu? Op deze manier kan je inzichtelijk maken wat het 

oplevert om meer samen te werken. Komen er meer mensen naar het huis van de buurt? Worden 

ze sneller geholpen? 

 

In september zijn we gestart met een vergelijkbaar traject in de Boomsspijker. We hebben een 

kerngroep gevormd. Eind september hebben we de eerste bijeenkomst georganiseerd. Hier waren 10 

organisaties en 18 mensen aanwezig en hebben we de eerste afspraken gemaakt. Half oktober 

organiseren we de tweede bijeenkomst en zullen we starten met het vormgeven van het voorportaal 

in de Boomsspijker.  

 

In december willen we starten met een vergelijkbaar traject in de Witte Boei. 
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2.2 Pilot zelfredzame daklozen  

Een verwarde man meldt zich bij het pluspunt. Hij is door zijn vriend het huis uitgezet en heeft drie 

nachten buiten geslapen. Hij wil nu geholpen worden. De sociaal werker van CentraM belt met het 

Claverhuis omdat ze weet dat daar de Regenboog Groep nu ook werkt. De collega van de Regenboog 

Groep helpt haar op weg. Ze deelt haar kennis van de sociale kaart op het gebied van dak- en thuislozen 

en geeft haar wat gesprekstips. De sociaal werkster leidt vervolgens de man toe naar een tijdelijke 

opvang. “Superfijn”, zegt ze na afloop. “Soms heb ik mensen afgewezen omdat ik zelf niet wist wat ik 

moest doen, maar nu is er een direct hulplijntje en heb ik die man toch kunnen helpen”.  

 

2.2.1 Aanleiding en doel 

In Centrum West zijn relatief veel dak- en thuislozen aanwezig. Het gebied met haar vele diverse 

voorzieningen is voor deze doelgroep een aantrekkelijke plek. Deze groep komt ook regelmatig in het 

Claverhuis. In sommige gevallen leidde dit tot onwenselijke situaties waarbij bijvoorbeeld het 

gehandicaptentoilet als washok wordt gebruikt of mensen proberen te overnachten in het Claverhuis. 

Een deel van deze groep bezoekt ook het pluspunt dat wekelijks door CentraM en DOCK AC in het 

Claverhuis wordt georganiseerd met vragen over huisvesting, inkomen en psychosociale problemen. 

Omdat de doelgroep al aanwezig was in het Claverhuis en we in het Claverhuis grote stappen aan het 

zetten waren op het gebied van integrale samenwerking en betere toegankelijkheid, hebben we 

besloten om in dit huis van de buurt de pilot op te zetten rond zelfredzame daklozen.  

 

Zelfredzame daklozen zijn de mensen die dak- en thuisloos zijn, maar niet in aanmerking komen voor 

een begeleid woontraject. Zij krijgen geen OGGZ-indicatie omdat zij nog te goed zelfstandig kunnen 

functioneren. Deze mensen zijn echter wel kwetsbaar aangezien ze geen vast thuisadres hebben. De 

afweging of mensen wel of niet een OGGZ-indicatie ontvangen, wordt gemaakt door de GGD op de Jan 

van Galenstraat. Ongeveer 80% krijgt wordt afgewezen voor een OGGZ-indicatie. De afgewezen 

mensen werden altijd doorverwezen naar de maatschappelijke dienstverlening. De praktijk wees 

echter uit dat een aanzienlijk deel van de mensen die werden doorverwezen niet aankwamen bij de 

maatschappelijke dienstverlening. Zij verdwenen uit beeld. Een groot deel van de mensen die uit beeld 
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raakten, liepen risico om verder af te glijden en in diepere problemen te komen. Geen vast woonadres, 

maakt logischerwijs het hele leven ingewikkelder en uitdagender.  

 

Om deze groep toch goed te kunnen ondersteunen, hebben de verschillende partners en de GGD en 

de gemeente Amsterdam de handen in een geslagen en een pilot rond zelfredzame daklozen opgezet. 

 

2.2.2 Aanpak 

De pilot rond zelfredzame daklozen is een samenwerking tussen de GGD, WPI, OJZ, stadsdeel Centrum, 

Arkin, de Regenboog Groep, CentraM en DOCK AC. Zij werken samen om ervoor te zorgen dat deze 

mensen niet tussen wal en schip vallen en de beste ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Door 

optimaal gebruik te maken van elkaars dienstverlening, kennis, expertise en netwerk moeten de 

onderlinge lijnen kort zijn en kan er snel geschakeld worden om mensen zo goed mogelijk te 

ondersteunen.  

 

In een aantal bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over hoe we in co creatie ervoor gaan zorgen dat 

de groep zelfredzame daklozen niet uit zicht verdwijnt, maar aankomt op de plekken waar hulp 

aanwezig is. De Regenboog Groep heeft de coördinatie vanuit de zorg- en welzijnsinstellingen. De GGD 

zorgt ervoor dat mensen, met een binding in het Centrum, warm overgedragen worden naar de 

medewerkers van de Regenboog Groep die op het Claverhuis werken. In het Claverhuis krijgen de 

mensen een gesprek waarin ze worden toegeleid naar ondersteuning die hun verder kan helpen. Een 

woonruimte in Amsterdam is zelden een reële mogelijkheid, maar de professionals van de Regenboog 

Groep kennen goed de weg en kunnen mensen vaak wel (tijdelijke) woonruimte aanbieden, wel of niet 

in Amsterdam.  

 

Er wordt binnen deze pilot gebruik gemaakt van de goede samenwerking die er reeds binnen het 

Claverhuis is. Hierdoor is het relatief makkelijk om een integrale aanpak rond iemand op te zetten. 

Door onderlinge korte lijnen wordt er gebruik gemaakt van de expertise die bij andere organisaties 

aanwezig zijn, zoals Arkin, CentraM maar ook WOON! kan meedenken met vraagstukken die spelen. 

CentraM kan meedenken over het aanpakken van mogelijke schulden en Arkin heeft met Roads soms 

hele passende dagbesteding. In de bijeenkomsten die werden georganiseerd in het kader van het 

project rond toegankelijkheid is ook aandacht besteed aan de doelgroep en wat dit kan betekenen 

voor ieders dagelijks werk.  

 

Naast de aanpak rond de zelfredzame daklozen die worden doorverwezen door de GGD, bekijken we 

ook hoe we door samenwerking een goede integrale aanpak kunnen ontwikkelen voor de groep dak- 

en thuislozen die nog niet bekend zijn bij de GGD of niet via deze weg het Claverhuis bezoekt. Een 

aantal van mensen die nu het Claverhuis bezoekt zou meer gebaat zijn bij de ondersteuning die 

geboden wordt in de inloophuizen van de Regenboog Groep en andersom zijn er mensen die de 

inloophuizen bezoeken maar voor wie een huis van de buurt zoals het Claverhuis een betere plek zou 

zijn. Hierbij wordt samengewerkt om de mensen om wie dit gaat in kaart brengen en per persoon een 

passende aanpak te faciliteren. 

 

Tot slot willen we bereiken dat de kennis die bij de verschillende partners aanwezig is ook eenvoudig 

beschikbaar is voor andere partners. Dit betekent niet dat mensen alles hoeven te weten, maar wel de 

weg naar kennis en expertise moeten weten om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. 
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2.2.3 Wat hebben we bereikt? 

 De pilot is op 1 juni van start gegaan. Tussen 1 juni en 1 oktober zijn 17 zelfredzame daklozen 

ondersteund die door de GGD zijn doorverwezen. De doorverwezen mensen hebben een 

gesprek gehad van gemiddeld anderhalf uur.  

 

 Tussen 1 juni en 1 oktober zijn 15 zelfredzame daklozen ondersteund die op andere manieren 

bij de medewerkers van de Regenboog terecht zijn gekomen. Zij waren doorverwezen door MEE 

AZ, CentraM, Veldwerk Amsterdam of vanuit de inloophuizen van de Regenboog Groep. 

 

 Twee zelfredzame daklozen zijn zelfstandig naar het Claverhuis gegaan omdat zij gehoord 

hadden daar goede ondersteuning te kunnen krijgen.  

 

 De zelfredzame daklozen zijn doorverwezen naar een heel divers aanbod, soms naar tijdelijke 

woonvoorzieningen, WPI, dagbestedingsplekken en vrijwilligerswerk en sociaal werk en 

schuldhulpverlening.  

 

 Tussen juni en oktober maakten partijen actief gebruik van elkaars expertise en zochten elkaar 

op. De Regenboog Groep werd in deze periode 11 keer benaderd voor vragen over hoe om te 

gaan met bepaalde problematiek rond dakloosheid. Ook andersom heeft de Regenboog Groep 

partijen benaderd, bijvoorbeeld bij een cliënt waarvan het vermoeden van een licht 

verstandelijke beperking, is de expertise van MEE AZ betrokken.  

 

 Door de samenwerking en het gebruik maken van elkaars expertise is ook beter in kaart gebracht 

welke kennishiaten er zijn en de onderwerpen waar mensen kennis op zouden willen opdoen. 

Hiervoor zijn de organisaties met elkaar in gesprek welke deskundigheidsbevordering wenselijk 

zou zijn zodat deze doelgroepen beter kunnen worden ondersteund. 

 

 Werkers van verschillende organisaties voelen zich meer handelingsbekwaam met betrekking 

tot de ondersteuning van deze doelgroep. Doordat ze de weg weten naar kennis en andere 

expertise, kunnen ze nu oplossingen aandragen die ze eerder niet bedacht hadden. Hierdoor 

konden ze ook mensen blijven ondersteunen die zij eerder zouden hebben afgewezen en of 

doorverwezen.  

 

 Bij problemen rondhangende dak- en thuislozen rondom een ander huis van de buurt, worden 

de partijen direct betrokken om gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen.  

 

2.2.4 Wat hebben we geleerd? 

 Draagvlak is erg belangrijk. De doelgroep dak- en thuislozen roept veel weerstand op. 

Verschillende betrokken partijen bij de pilot hadden ook zorgen. Mensen hadden angst voor de 

verstorende werking van deze groep op de bezoekers van het Claverhuis en waren bang voor 

een aanzuigende werking wanneer het Claverhuis zich opener zou stellen voor deze doelgroep 

op andere dak- en thuislozen. Er is ruimte geweest in het proces om deze angsten en 

weerstanden te bespreken en de aanpak daarom ook meer gedoseerd aan te pakken om eerst 
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ervaring op te doen. Draagvlak blijft echter een belangrijk aandachtspunt. De groep mag de 

meer traditionele bezoekers van het Claverhuis niet verdringen. We moeten in gesprek blijven 

met de bewoners uit Centrum West om voor draagvlak te blijven zorgen.  

 

 Verwachtingsmanagement is heel belangrijk. Veel mensen gaven aan angst te hebben dat de 

groep zelfredzame daklozen met de verkeerde verwachtingen werden doorgestuurd. Ze wilden 

niet dat zij verwachtten dat er een woonruimte voor hen zou worden gevonden. In de praktijk 

bleek dat door de goede onderlinge afspraken deze angst ongegrond is. Natuurlijk hebben de 

mensen zelf de wens en hoop op een woning en moeten mensen hier vaak teleurgesteld in 

worden. Echter doordat mensen wel snel werden geholpen en er wel snel hulp beschikbaar was 

op andere levensdomeinen bleken de verwachtingen beter gemanaged te kunnen worden. 

Concreet een sociaal werker van CentraM kan nu goed samenwerken met een medewerker van 

de Regenboog Groep waardoor zij beiden meer zicht hebben op wat er wel mogelijk was. Voor 

werkers in de wijk is dit heel prettig. Eerst wezen ze mensen af omdat ze niet wisten wat er nog 

mogelijk was. Door de samenwerking hebben ze extra handelingsmogelijkheden gekregen 

waardoor ze wel mensen konden helpen. 

 

 Er bleek een grote behoefte onder andere professionals naar de kennis over de sociale kaart en 

de doelgroep. Er kwamen veel vragen, ook vanuit andere locaties. Hierbij is gezocht naar de 

beste manier van kennisdelen en niet iets overnemen van een andere professional, maar samen 

de ondersteuning vormgeven en waar mogelijk kennis over te dragen. Op basis van de 

verschillende vragen wordt een analyse gemaakt welke deskundigheidsbevordering een 

meerwaarde zou opleveren. 

 

 Het integraal oppakken van ondersteuning botst soms met werkprocessen die intern binnen 

organisaties zijn afgesproken. Er bestaan protocollen over hoe nieuwe cliënten worden 

aangenomen. Bij het integraal oppakken van een hulpvraag is het soms nodig dat wordt 

afgeweken van standaardprotocollen. Sommige organisaties en sommige medewerkers vinden 

dit makkelijker dan anderen.  

 

De pilot loopt nog door. We zullen in het najaar de pilot evalueren en analyseren of we opgedane 

kennis kunnen gebruiken hoe we dit kunnen gebruiken om ook de ondersteuning voor mensen met 

ggz problematiek vorm kunnen gebruiken. 

 

2.3 Aanpak dementie 

Mevrouw B woont al haar hele leven op de Oostelijke eilanden. Ze is een actieve vrouw, met een groot 

persoonlijk netwerk. Ze is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen, maar is altijd actief geweest 

in de buurt. De laatste jaren gaat het steeds slechter met mevrouw. Ze is erg verward en begint steeds 

vreemder gedrag te vertonen. Haar buren maken zich zorgen over haar. Na lang aandringen gaat ze 

naar de huisarts waar ze gediagnosticeerd wordt met alzheimer. Ze wil hier niet over praten en wil ook 

geen hulp. De situatie wordt steeds zwaarder en uiteindelijk komt er een casemanager dementie. 

Samen met de buren, het huis van de buurt en mevrouw zelf maken ze een plan die ertoe bijdragen dat 

mevrouw nog zo lang mogelijk haar vrijwilligerswerk kan blijven doen en kan blijven wonen in haar 

buurt.  
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2.3.1 Aanleiding en doel 

In de eerste gesprekken die wij met mensen die werken in de wijken van het Centrum voerden, 

vroegen we waar ze zich nu echt zorgen over maken. Heel veel mensen gaven aan zich zorgen te maken 

over de groeiende groep mensen met dementie. Mensen die bij mensen thuiskwamen (zoals 

wijkverpleging, hulp bij huishouden, ambulant begeleiders) zagen dat mensen onder steeds zwaarder 

wordende omstandigheden thuis wonen. Zoals een wijkverpleegster zei: “Als ik wegga, sla ik een 

kruisje en hoop ik dat mevrouw er over twee dagen nog zit en er geen ongelukken zijn gebeurd”. 

Markant en CentraM gaven signalen over mantelzorgers die de zorg voor hun naasten nauwelijks nog 

aankonden en tegelijkertijd heel moeilijk te bereiken waren. Stadsdorpen en buurtwerkers vertelden 

over de zorgen die in de buurt leefden over buurtgenoten en dat zij niet goed wisten wat ze moesten 

doen om iemand te helpen. Vrijwilligersorganisaties gaven aan dat ze eigenlijk niet in staat waren om 

passende ondersteuning te bieden voor mensen met dementie. Ze vonden de groep te lastig en te 

ingewikkeld om goed te ondersteunen.  

 

Dementie treft iedereen hard. De persoon met dementie krijgt een diagnose die onomkeerbaar is en 

merkt al snel dat zijn of haar leven veranderd. Niet alleen door de ziekte, maar ook doordat mensen 

anders op je reageren. Ze mogen niet meer meedoen met hun kaartclub en vrienden gedragen zich 

anders. Het is zwaar voor mantelzorgers en ook buren ervaren dat het lastig is.  

 

Mensen met dementie en hun naasten verdienen het om zo lang mogelijk op een prettige manier 

zelfstandig te blijven wonen. Hiervoor is het essentieel dat alle betrokkenen op zo’n manier 

samenwerken dat dit mogelijk wordt. De wijkverpleegster, de hulp in de huishouding, het buurthuis, 

de kaartclub, de buurtgenoten, de mantelzorger, de vrijwilligster moeten samenwerken. In het 

Centrum willen we aanjagen dat deze partijen elkaar weten te vinden en samen een goede integrale 

aanpak neerzetten die bijdraagt dat mensen zo lang mogelijk prettig zelfstandig kunnen blijven wonen 

en kunnen blijven meedoen in de wijk. 
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2.3.2 Aanpak 

In het Centrum betrekken we een divers palet aan partijen betrekken die samen de zorg en 

ondersteuning voor mensen met dementie vormgeven en zich samen hier verantwoordelijk voor 

voelen. Hierbij willen we dat iedereen duidelijk zijn eigen rol pakt en er afspraken worden gemaakt 

over hoe je de expertise en kennis van een ander zo optimaal mogelijk kan inzetten. Het proces van 

nauwere samenwerking en het samen opzetten van een goed plan van aanpak wordt aangejaagd door 

een stuurgroep bestaande uit het stadsdeel Centrum, Cordaan, CentraM en DOCK AC.  

 

De stuurgroep heeft bijeenkomsten georganiseerd met een grotere groep mensen om tot een 

gezamenlijke aanpak te komen. Bij deze bijeenkomst zijn aanwezig: Gemeente Amsterdam, 

huisartsenpraktijk, casemanagers dementie van BuurtZorg en Cordaan, Stadsdorp, Markant, sociaal 

werkers van CentraM, ervaringsdeskundigen, buurtwerkers en aanbieders van dagbesteding. In de 

eerste bijeenkomst hebben ze verkend wat zij vinden wat er nodig is om de zorg en ondersteuning te 

verbeteren. Ook hebben ze elkaar beter leren kennen en weten ze beter van elkaar wat de ander doet 

en wat ze aan de ander kunnen vragen. Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over wat er 

nodig is om de ondersteuning te verbeteren.  

 

In het Centrum zijn we aangesloten bij de proeftuin die de Tao of Care uitvoert in Amsterdam Zuid. Zij 

hebben onderzoek gedaan in Centrum Oost om te onderzoeken hoe dementie in het Centrum ervaren 

wordt. De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis geweest voor de tweede grote 

bijeenkomst. Hier hebben we samen bepaald wat er nu concreet gebeuren zodat mensen met 

dementie en hun naasten zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk. We hebben 

op basis van de ideeën uit de groep twee werkgroepen gevormd, waar ook weer nieuwe partijen bij 

zullen worden betrokken om de ideeën te realiseren. 

 

In het Centrum kiezen we voor een integrale aanpak van dementie. Dit betekent dat we ons niet alleen 

richten op de persoonlijke zorg voor mensen met dementie, maar willen dat een hele omgeving 

dementievriendelijk wordt. Dit betekent dat we ervoor willen zorgen dat de iedereen in de buurt 

dementie kan herkennen en ook weet hoe daar mee om te gaan. Hiervoor hebben we drie trainingen 

dementievriendelijk aangeboden aan een brede groep mensen. 

 

2.3.3 Wat hebben we bereikt? 

 Tijdens 3 trainingen hebben 30 mensen de training dementie vriendelijk gevolgd. De mensen 

komen uit zes verschillende organisaties en door de training is hun kennis toegenomen. Naast de 

professionals hebben ook een groep betrokken bewoners en vrijwilligers de training gevolgd. 

 

 Er is een kerngroep gevormd bestaande uit bewoners, vrijwilligers, professionals en ambtenaren 

uit verschillende organisaties. Zij voelen zich samen verantwoordelijk om de keten rondom 

dementie te versterken. De groep is nu twee keer bij elkaar geweest en in subgroepen zijn mensen 

bezig om plannen verder uit te werken. 

 

 Het Centrum is aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom de sociale benadering die opgezet 

worden door de Tao of Care in Amsterdam. Hierdoor doen we mee met hun onderzoek en willen 

we ook actief de interventies die vanuit hun onderzoeken worden bedacht hier uitproberen.  
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 We hebben een overzicht gekregen over het aanbod dat al beschikbaar is, maar ook inzicht 

gekregen in de redenen waarom bepaald aanbod soms als niet toegankelijk wordt ervaren en wat 

de specifieke vragen en wensen zijn van mensen met dementie en hun naasten.  

 

2.3.4 Wat hebben we geleerd? 

 Dementie is een probleem dat veel verschillende aspecten kent en veel mensen op verschillende 

manieren raakt. De bereidheid om hierin samen op te trekken is groot. Op inhoud zijn mensen 

snel bereid stappen te zetten en te onderzoeken waar de samenwerking efficiënter en beter kan. 

Echter samenwerken kost tijd en het blijkt moeilijk om mensen te stimuleren om naast overleggen 

tijd vrij te laten maken voor extra werkgroepen. 

 

 Het is een groot en complex onderwerp. Het is daarom belangrijk om een verdeling te maken in 

wat er eerst en daarna wordt opgepakt. De stap om samen de urgentie van het probleem 

erkennen is gezet. Er is draagvlak om samen te werken aan een goede oplossing. De uitdaging is 

om samen concrete stappen te bedenken, deze uit te zetten en zichtbare resultaten te boeken 

die ervoor zorgen dat er echt iets veranderd en mensen op een andere manier laat samenwerken. 

 

2.4 Samenwerking rond informele zorg en vrijwillige inzet 

Nadat mevrouw O was gevallen, schakelde zij burenhulp in. De betrokken vrijwilligers kwamen bij 

mevrouw thuis en hielpen haar met eigenlijk alles. Het was zomer en er was niemand van de formele 

zorg was betrokken. De vrijwilligers bezochten haar elke dag gedurende zes weken. Na afloop zeiden 

zij: “Dit was te veel, iemand had ons moeten helpen. Dit is een te grote belasting.”  

 

2.4.1 Aanleiding en doel 

Informele partijen zijn belangrijk binnen de wijkzorg. In alle projecten en aanpakken die we het 

afgelopen jaar aangejaagd hebben, hebben ze deelgenomen, meegedacht en vormgegeven aan de 

uitvoering. Ze bezoeken in de regel wijktafels en netwerkbijeenkomsten. In het Centrum zijn ze een 

belangrijke aanvulling op de zorg en ondersteuning die de inwoners van professionals ontvangen. Er 

zijn veel verschillende informele zorgaanbieders. Er zijn grote landelijke partijen, stedelijke 

organisaties en lokaal georganiseerde stadsdorpen en andere bewonersinitiatieven. Om het wijkzorg 

netwerk goed te laten functioneren is het essentieel dat formele en informele partijen op een 

gelijkwaardige en goede manier samenwerken.  

 

Een aantal zaken bemoeilijken de samenwerking. Lastig voor zowel formele als informele partijen is 

het vinden van de juiste toegang naar elkaar. Formele partijen geven aan dat zij door het veelvoud aan 

informeel aanbod soms door de bomen het bos niet meer zien. Ze weten niet goed welke partij welke 

ondersteuning biedt. Maar ook informele partijen, zowel georganiseerd informeel als 

bewonersgroepen vinden het soms lastig de weg te vinden naar passende formele zorg.  

 

Verschillende informele partijen gaven aan dat zij merkten dat sommige professionals een hulpvrager 

bij verschillende informele zorg partijen tegelijk aanmeldden. Bij de intake of soms nadat een 

vrijwilliger al gestart was, bleek dat iemand al ondersteuning van een vrijwilliger ontving. Dit is niet 

efficiënt en draagt bij aan dat wachtlijsten groeien, aangezien soms mensen tegelijkertijd van 

verschillende organisaties ondersteuning ontvangen. 



22 
30102018 

Daarnaast constateren informele partijen en formele partijen dat de problematiek van mensen die 

ondersteuning nodig hebben steeds zwaarder wordt. Dit leidt ertoe dat vrijwilligers steeds meer 

dingen moeten doen die de grenzen opzoeken van wat mogelijk en wenselijk is. Ook schakelen 

professionals vaker vrijwillige ondersteuning in. Dit is een positieve ontwikkeling, maar leidt ook tot 

een snel stijgende vraag. Er zijn steeds meer vrijwilligers nodig die een steeds complex wordende vraag 

moeten beantwoorden. Doordat er verschillende aanbieders zijn, lopen de partijen het risico met 

elkaar te concurreren in de werving van nieuwe vrijwilligers.  

 

Door betere onderlinge samenwerking willen de informele partijen in het Centrum ervoor zorgen dat 

de toegang tot hun aanbod beter wordt. Door samen op te trekken willen ze met een stem het gesprek 

aan gaan met de formele partners in de wijk om ervoor te zorgen dat de onderlinge samenwerking 

verbeterd wordt. Tot slot willen ze samen optrekken om ervoor te zorgen dat meer vrijwilligers 

betrokken worden en betrokken blijven bij de ondersteuning van hun kwetsbare stadsgenoten. 

Hiervoor willen ze ook waar mogelijk hun beleid op elkaar afstemmen. 

 

 
 

2.4.2 Aanpak 

In het Centrum werd er al sinds een aantal jaar een informele zorg ontbijt georganiseerd door CentraM. 

Hier kwamen de verschillende partijen samen. Tijdens dit ontbijt, eind 2017, is door verschillende 

partijen de wens uitgesproken de samenwerking verder te willen verdiepen en te verstevigen. Een 

kleine kerngroep2 van informele partners heeft om dit te bewerkstelligen een aantal bijeenkomsten 

voorbereid waarin onderzocht werd hoe de onderlinge samenwerking beter kon en er meer vanuit een 

stem kon worden gesproken.  

 

De informele partijen3 hebben met elkaar niet alleen gesproken over het verdiepen van de onderlinge 

samenwerking, maar zijn ook dieper in gegaan op inhoudelijke thema’s die hun allen raken. Ze hebben 

                                                           
2 Dit betroffen DOCK AC, Burennetwerk, het Rode Kruis, de Regenboog Groep en Markant 
33 Bij de grote bijeenkomsten waren aanwezig en of uitgenodigd DOCK AC, Burennetwerk, het Rode Kruis, 
Humanitas, de Regenboog Groep, vrijwilligerscentrale Amsterdam, Team ED, Stadsdorp Wetering Plus, 
Stadsdorp Centrum Oost, Unie voor Vrijwilligers, De Roze BuddyZorg, Stichting De Zonnebloem, CentraM 
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bijvoorbeeld gesproken over hoe je als maatjesproject impact kan maken op het verminderen van 

eenzaamheid en de vraag welke rol privacy speelt in samenwerking met formele samenwerking.  

 

Door het losse karakter van de bijeenkomsten en mede geïnspireerd op initiatieven die al in Zuidoost 

en Oost waren opgezet, hebben de informele partijen toegewerkt naar een aanpak om meer samen 

op te trekken, beleid op elkaar af te stemmen en te zorgen dat toegang tot informele zorg (Maar ook 

de toegang tussen welzijn en informele zorg) beter en laagdrempeliger wordt. Gezamenlijk hebben ze 

een plan van aanpak geschreven. In de vervolgfase willen we samen onderzoeken welke stappen we 

zetten om een en ander verder te effectueren.  

 

2.4.3 Wat hebben we bereikt? 

 De informele partijen hebben toegezegd een nauwe samenwerking aan te gaan waarbij ze samen 

willen zorgen voor goede toegang, afstemming op beleid (eenduidiger vrijwilligersbeleid), 

gezamenlijk optrekken om meer vrijwilligers te werven in het Centrum en ervoor te zorgen dat 

signalen vanuit de informele zorg duidelijk naar voren kunnen worden gebracht. 

 

 De informele partijen kennen elkaar en weten elkaar makkelijker te vinden. Ze kunnen daarom 

ook eenvoudiger casussen uitwisselen. Iemand die lang bij iemand op de wachtlijst staat, kan 

sneller door een andere partij worden geholpen.  

 

 Informele partijen hebben meegeholpen bij het organiseren van wijktafels en hebben onder 

andere de wijktafels met het thema samenwerking met informeel bij twee wijktafels 

georganiseerd. 

 

2.4.4 Wat hebben we geleerd? 

 Informele partijen zijn in de regel zeer bereid tot vergaande samenwerking. Ze hebben een grote 

bereidheid over hun eigen schaduw heen te stappen en zaken vanuit gezamenlijk belang te zien 

in plaats van alleen het eigen organisatie belang. Ze voelen de druk van een groeiende vraag die 

ook steeds complexer wordt. Echter is het concreet maken van een samenwerking met vragen 

over toegang niet eenvoudig. Er komen snel dillema’s en uitdagingen voorbij die ook moeten 

worden opgepakt. Om onderlinge samenwerking een boost te geven en te zorgen dat er grote 

stappen worden gezet is het nodig dat er een kwartiermaker wordt aangesteld die knopen kan 

doorhakken en de samenwerking aan jaagt. In 2019 zullen we samen met de betrokken informele 

zorgpartijen hier stappen in zetten.  

 

 Er is een terechte zorg over de toenemende complexiteit van zorgvragen. Vrijwilligers worden 

steeds vaker overvraagd. Formele organisaties moeten zich ook bewust zijn van de grenzen van 

informele organisaties en meer inzicht krijgen in hoe ze goed kunnen samenwerken. In de 

komende periode moet er ook aandacht besteed worden aan hoe formele partners meer kunnen 

samenwerken met informele partijen.  

 

2.5 Netwerkbijeenkomsten 

In Centrum West organiseren we een wijktafel over gezond zijn, gezond leven. Twee jonge 

fysiotherapeuten geven een inleiding over hoe om te gaan met pijn en het belang van blijven bewegen. 

Tegen het einde verzucht een wijkverpleegster dat ze graag een paar van haar cliënten zou willen laten 
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bewegen, maar dat ze zeer thuisgebonden zijn. De sportbuurtwerkster biedt direct aan om ook thuis 

bij mevrouw te komen. Twee aanbieders van informele organisaties bespreken of ze een maatje kunnen 

sturen die mevrouw kan helpen om toch het huis uit te komen. 

 

 
 

2.5.1 Aanleiding en doel 

Wijkzorg in Amsterdam is een netwerkorganisatie. Hiervoor is het belangrijk dat de verschillende 

partijen elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Sinds een aantal jaar werden in 

het Centrum wijktafels georganiseerd. Aanvullend op de wijktafels bestonden twee wijk-overleggen 

waar vooral casuïstiek rondom ouderen werden besproken. De wijktafels werden als redelijk positief 

beoordeeld, maar de opkomst was zeer wisselend en vooral informele partijen kwamen niet meer naar 

de wijktafels omdat ze wat besproken te weinig relevant vonden.  

 

In het Centrum willen we een dynamisch overlegstructuur waarbij verschillende partners uit het 

wijkzorgnetwerk elkaar regelmatig treffen, kennis uitwisselen en signalen delen en tegelijkertijd leren 

om steeds meer als een netwerk te opereren. Hierbij willen tegemoetkomen aan de wens van mensen 

om op wijkniveau elkaar te leren kennen, maar ook aan de vraag voor meer specialistische uitwisseling. 

 

2.5.2 Aanpak  

Met een groep betrokken wijkzorgmedewerkers hebben we een analyse gemaakt van overleggen die 

reeds bestonden en bekeken wat nog ontbreekt. We hebben in het Centrum gekozen om bestaande 

netwerkoverleggen te handhaven. Ook hebben we in het najaar van 2017 het AKAD LVB/GGZ-overleg 

opgericht. In aanvulling op deze netwerk overleggen hebben we bekeken wat er nodig is om de 

wijktafels voor een bredere groep aansprekend te maken zodat ook informele partijen willen 

aansluiten en meer partijen zich verantwoordelijk voelen voor het slagen van de 

netwerkbijeenkomsten.  
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We hebben gekozen de wijktafels thematisch te organiseren. Hiervoor kunnen partijen aanschuiven 

wanneer het thema ze interesseert en een thema kan op verschillende manieren worden belicht. 

Daarnaast hebben we ervoor gekozen dat elke wijktafel wordt voorbereid door een groep betrokken 

netwerkpartners met kennis over het thema. Het groepje dat de wijktafel organiseert is een wisselende 

groep van formele en informele partijen. Tot slot betrekken we bij wijktafels altijd 

ervaringsdeskundigen. Dit helpt de casuïstiek bespreking en stimuleert de mensen vraaggericht en 

klant gericht te denken. Naast de gebiedswijktafels hebben we in 2018 twee keer een stadsdeel brede 

bijeenkomst georganiseerd. 

 

Elke wijktafel wordt ingeleid door informatie over het thema. Mensen hebben bij wijktafels in 2018 

presentaties gehad over onder andere; “de aanpak verward gedrag”, de uitkomsten van onderzoeken 

door de ouderenadviesraad en “gezond leven” door een fysiotherapiepraktijk. Bij wijktafels worden 

vervolgens altijd casuïstiek besproken. Deze casussen helpen mensen om gekanteld te werken en 

beter bewust te zijn van de mogelijkheden die binnen het netwerk aanwezig zijn. Tot slot worden tips 

en signalen uitgewisseld. We hebben in 2018 ook acht mensen de cursus tot procesbegeleider AKAD 

laten volgen. 

 

In aanvulling op de wijktafels organiseren we bijeenkomsten rond inhoudelijke thema’s zoals huiselijk 

geweld en zijn we nu in Centrum Oost aan het onderzoeken welke rol moderne communicatiemiddelen 

kunnen spelen in het vergemakkelijken van het netwerken en samenwerken. Hiervoor organiseren we 

half november een workshop.  

 

Als alliantie organiseren we een keer per kwartaal het brede wijkzorg overleg. Voor dit overleg nodigen 

we de managers uit van andere zorgaanbieders, informele partijen zoals stadsdorpen en 

Burennetwerk en vertegenwoordigers van het stadsdeel en de gemeente. In dit overleg wisselen we 

informatie over wat er gebeurt in het Centrum en bespreken we inhoudelijke thema’s. 

 

2.5.3 Wat hebben we bereikt? 

 Er is een groei van het aantal, dat deelneemt aan de wijktafels (van gemiddeld 10 per wijktafel 

naar gemiddeld 18 per wijktafel). 

 In 2017 bezochten gemiddeld 15 tot 20 mensen de wijktafel. Dit is nu 30 tot 35 mensen per 

wijktafel. 

 Er zijn 25 verschillende partijen betrokken bij de organisatie van 1 of meer wijktafels. Hierbij is 

nagedacht over de inhoud en vorm. 

 De stadsdeel brede wijktafel is door 74 mensen bezocht. 

 Informele partijen, zoals stadsdorpen, zijn nu altijd aanwezig bij de wijktafels en vinden de tafels 

ook relevanter. 

 De wijktafels zijn een aanvulling op de bestaande netwerkoverleggen die meer specifiek gericht 

zijn op het opbouwen van netwerken en casuïstiek rond bepaalde doelgroepen. 

 

 Zowel in 2017 als in 2018 hebben we in samenwerking met de Omslag wijksafari’s georganiseerd.  
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2.5.4 Wat hebben we geleerd? 

 Wijktafels organiseren is arbeidsintensief en om het goed te doen moeten er uren beschikbaar 

zijn. De alliantie heeft daarom mensen uit het netwerk benaderd die dit structureel willen 

organiseren. Hiervoor hebben we vanaf oktober geld gereserveerd zodat mensen uren hebben 

om dit te doen. 

 

 Er zijn nog steeds partijen die niet of weinig deelnemen aan de wijktafels. De organisaties voor 

hulp bij de huishouding komen soms, maar niet vaak. Huisartsen zijn er nooit. Er moet een manier 

worden gevonden om deze partijen beter te laten aansluiten. 

 

 Thematisch werkt, maar het is goed om te kijken hoe we de kennis die gedeeld wordt in wijktafels 

verder uitgewerkt kan worden. Er komen soms interessante discussies op gang die nog 

onvoldoende worden opgepakt.  

 

 Er wordt gekeken wat we kunnen doen om de netwerkopbouw verder te ontwikkelen. In 

samenwerking met DOCK AC willen we kijken in hoeverre moderne communicatiemiddelen 

kunnen bijdragen op de doorontwikkeling van netwerken. 
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2.6 Overige netwerken 

Wijkzorg vindt plaats in een grotere context. We willen graag de aansluiting houden met alle partners 

in de wijk die van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van de inwoners van het Centrum. 

Hiervoor vinden we het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met de huisartsen, 

paramedici en overige zorgprofessionals.  

Naast de verzekerde eerstelijnszorg vinden we het belangrijk om goed samen te werken met de 

verschillende afdelingen en diensten van de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel Centrum is uiteraard 

een hele belangrijke partner. We vinden het essentieel dat we samen optrekken in onze missie om de 

inwoners van het Centrum zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Ook het sociaal loket is een belangrijke partner binnen het wijkzorg netwerk. Het is belangrijk hun goed 

te betrekken en afspraken te maken over toegang. Ook werken we samen met de sociale wijkteams 

zoals de activeringsteams, Samen DOEN, OKT en het jongerenpunt. Tot slot zoeken we regelmatig 

stedelijke afstemming met de dienst OJZ van de gemeente. Wanneer we stedelijke knelpunten 

signaleren, zoeken we contact met de stedelijke betrokken ambtenaren om dit signaal te delen en 

waar nodig mee te denken over mogelijke oplossingen.  

 

2.6.1 Wat hebben we bereikt? 

 Als wijkzorg hebben we aangeschoven bij bijeenkomsten van de ELAA. Een keer hebben we een 

thema geagendeerd over de wijkzorg en we hebben meegedacht over het thema rond de aanpak 

dementie. 

 

 We hebben een aantal huisartsen in het Centrum bezocht om hun vraag op te halen met 

betrekking tot de samenwerking binnen de wijkzorg. 

 

 In samenwerking met de ELAA hebben we een wijksafari voor paramedici en huisartsen in 

Centrum Oost georganiseerd.  

 

 In samenwerking met het Amsterdams Platform Paramedici hebben we een avond georganiseerd 

over wijkzorg voor paramedici. 

 

 We hebben een wijktafel over gezondheid in nauwe samenwerking met paramedici 

georganiseerd. Dit leidde tot wederzijdse kennisuitwisseling en verbreding 

 

 Samen met het stadsdeel Centrum en de gebiedspartners zijn we op zoek gegaan hoe we de 

onderlinge samenwerking kunnen versterken. Hiervoor hebben we deelgenomen aan de 

bijeenkomst die door het stadsdeel georganiseerd werd om de gebiedsmakelaars meer bekend 

te maken met de verschillende sociale wijkteams. Daarnaast dragen we bij aan de 

doorontwikkeling van het voormalig schakelteam waarbinnen de verschillende sociale teams (van 

Samen DOEN, OKT, activeringsteams etc.) elkaar regelmatig ontmoetten en elkaar op de hoogte 

houden. 

 

 Elke zes weken heeft de projectleider wijkzorg overleg met de gebiedspartner en een aantal 

stadsdeel medewerkers, waaronder de regisseurs sociaal en de programma manager sociaal. 

Hierbij is het doel afstemming en samenwerking. 
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 Met het sociaal loket hebben we een aantal overleggen geïnitieerd die gaan over de toegang tot 

wijkzorg. We hebben hierbij een overleg gepland waarbij CentraM en MEE AZ ook aanwezig 

waren. Hier zijn afspraken gemaakt over warme overdracht en informatie-uitwisseling. Ook is 

nagedacht over wie welke rol inneemt met betrekking tot de toegang tot de wijkzorg. Samen met 

de gebiedspartner hebben we gesprekken gevoerd met het sociaal loket over werkwijze en 

communicatie.  

 

 We hebben voorlichting gegeven aan het Activeringsteam van WPI. Het activeringsteam is ook 

betrokken bij de projecten rondom toegankelijkheid.  

 

2.6.2 Wat hebben we geleerd? 

Elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar goed leren kennen is altijd belangrijk. We hebben korte lijnen 

richting het stadsdeel en we houden elkaar goed op de hoogte. Ook richting andere sociale wijkteams, 

zoals Samen DOEN zijn korte lijnen. Zij bezoeken de wijktafels en participeren bijvoorbeeld in het 

wijkzorg advies team. Ook de mensen van activering participeren actief in de verschillende netwerken. 

Zij nemen deel aan de wijktafels en doen mee aan de pilots rond toegankelijkheid. De contacten lopen 

lastiger met het OKT.  

 

De samenwerking met huisartsen komt moeilijk van de grond. Dit heeft voor een deel te maken met 

het feit dat in het Centrum er veel kleine praktijken zijn waarbij er minimale ondersteuning voor de 

huisarts is. Huisartsen hebben hierdoor weinig extra ruimte om wijktafels te bezoeken en deel te 

nemen aan netwerkbijeenkomsten. Het verdient extra aandacht om betere samenwerking van de 

grond te krijgen en hier creatieve manieren voor te verzinnen. 

  

2.7 Inclusief Centrum 

Wij streven naar inclusie voor - en wederkerigheid tussen - alle mensen die hulp en ondersteuning in 

het Centrum nodig hebben en/of kunnen bieden: inclusief Centrum. 

 

2.7.1 Aanleiding en doel 

Inclusief centrum is de naam die we onszelf4 als samenwerkingsverband gegeven hebben. De naam is 

gekozen omdat we willen dat onze dienstverlening voor iedereen, ongeacht problematiek en 

achtergrond beschikbaar is, maar ook omdat we vinden dat we samen (en iedereen mag en kan 

meedoen) verantwoordelijk zijn voor de sociale en maatschappelijke opgaven die er zijn in het 

Centrum. 

 

Zoals beschreven hebben we in het Centrum vanaf het begin ervoor gekozen om een nauwe 

samenwerking aan te gaan met de basisvoorzieningen. De organisaties voor de basisvoorzieningen 

hadden in 2017 vanuit het stadsdeel een bestuurlijke opdracht gekregen om nauwer te gaan 

samenwerken met als doel om de toegang tot de basisvoorzieningen te vergroten. Deze opdracht had 

overeenkomsten met de opdracht van de alliantie. Tegelijkertijd zaten een aantal partijen in de 

alliantie en waren tegelijkertijd verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen. We wilden niet dat beide 

opdrachten met elkaar zouden concurreren, maar elkaar zouden versterken. 

                                                           
4 Betrokken organisaties zijn; CentraM, MEE AZ, DOCK AC, StreetcornerWork/de Volksbond, Cordaan, Arkin, de 
Regenboog Groep, Sciandri 
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Vanuit het samen optrekken, kwam de wens om een en ander verder te formaliseren. We zagen dat 

wanneer je als gezamenlijke organisaties je je samen verantwoordelijk voelt voor de opgaven waar je 

voor staat, de kans van slagen toeneemt. Het is een belangrijke stap binnen de netwerk benadering. 

Door onze aanpak stimuleren we niet alleen dat mensen op werkvloer samenwerken, maar 

committeren we ons op organisatieniveau aan dezelfde opgaven en creëren zo de randvoorwaarden 

waarmee samenwerken kan slagen.  

 

2.7.2 Aanpak 

Begin 2018 hebben we in twee sessies verkend wat de meerwaarde zou zijn wanneer we onze 

samenwerking verder zouden verdiepen en formaliseren. Binnen de alliantie werkten we al goed 

samen en ook de organisaties verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen in het Centrum werkten al 

een tijd samen. Echter zagen we dat we de samenwerking een slag verder zouden brengen wanneer 

we samen zouden definiëren waar we ons gezamenlijk voor verantwoordelijk voelen. Welke sociale 

opgaven uit het Centrum zien we als een gedeelde opgaven waar we denken dat we door 

samenwerking slagen in kunnen maken. Op basis van twee verkennende sessies hebben we besloten 

dat we gezamenlijk een traject wilden beginnen waarin we samen bepaalde wat de opgave was die we 

op wilden pakken en welke afspraken met elkaar hierin wilden maken om dit ook te doen slagen. 

 

Sinds juni organiseren de partijen bijeenkomsten om tot een bredere en structurele samenwerking te 

komen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen en 

om de scope (doelgroepen, aanbod) van de alliantie voor de langere termijn te bepalen. Daarna zijn 

de partijen in gesprek gegaan over de maatschappelijke doelen die zij gezamenlijk willen behalen en 

welke veranderingen daarvoor nodig zijn in het aanbod of in de manier waarop zorg en ondersteuning 

wordt geleverd. Het resultaat van deze gesprekken is het concept meerjarenplan 2019-2023 (zie bijlage 

1). 

 

We hebben dit plan gedeeld met onze partners en stakeholders. Ook zijn we in gesprek met de 

verschillende opdrachtgevers vanuit de gemeente. Deze gesprekken vinden we belangrijk omdat ten 

eerste de gemeente een belangrijke partner is bij het behalen van succes en daarnaast wij willen 

streven naar een integrale opdrachtverlening die aansluit bij ons integrale samenwerking.  

 

2.7.3 Wat hebben we bereikt? 

 We hebben een meerjarenplan opgesteld 2019 – 2023. Dit wordt uiterlijk begin december 

afgerond en aan de opdrachtgevers voorgelegd. In dit meerjarenplan hebben we thema’s 

gedefinieerd waar de komende jaren een integrale aanpak op willen ontwikkelen. Dit 

meerjarenplan hebben we onder begeleiding van een deskundig bureau geschreven in meerdere 

sessies. 

 

 We hebben gesprekken gevoerd met stadsdeel, gemeente en WPI en zijn aan het onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn voor een integrale opdracht. 

 

 We hebben de eerste versie van het meerjarenplan besproken in het brede wijkzorgoverleg en de 

eerste reacties waren instemmend. Hierbij hebben we benadrukt dat het niet de bedoeling is dat 

Inclusief Centrum enkel voor de partijen die nu mee hebben geschreven maar dat in de uitwerking 

van de thema’s iedereen uitgenodigd is om mee te werken aan een integrale aanpak.  
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2.7.4 Wat hebben we geleerd? 

 Het is een meerwaarde geweest om het proces door een extern bureau te laten begeleiden. 

Hierdoor werden vragen gesteld die we ons misschien niet zouden stellen en was er altijd een 

frisse blik van buiten. 

 

 We hebben in het proces tijd geïnvesteerd in elkaar beter te leren kennen en tijd te besteden aan 

te snappen hoe mensen werken en waar mensen hun belangen zitten. Dit heeft het proces 

versneld.  

 

 Het is een proces waar we als directbetrokkenen erg enthousiast van worden, maar wat soms ook 

verwarring op riep. De partijen werken nu vanuit twee opdrachten, een aan de alliantie en een 

aan de basisvoorzieningen, gegeven door twee verschillende opdrachtgevers. Deze opdrachten 

hebben we integraal opgepakt. We hebben hierbij gemerkt dat het belangrijk is om continue te 

blijven communiceren over hoe je opdrachten uitvoert en de vervolg stappen die je zet en ook 

goed benoemt welke wensen je nog hebt naar je opdrachtgevers toe.  

 

2.8 Samen signaleren 

Door samen als een goed netwerk te functioneren, willen we bereiken dat we steeds sneller en beter 

mensen in beeld hebben zodat we mensen zo tijdig mogelijk de best mogelijk zorg en ondersteuning 

kunnen bieden. We willen dat het aanbod dat we bieden in het Centrum past bij de vraag van de 

inwoners en voor hun makkelijk te vinden en te bereiken is. Hiervoor is het belangrijk dat we signalen 

met elkaar delen en samen naar oplossingen zoeken die bijdragen aan goede zorg en ondersteuning 

in het Centrum. 

 

Een aantal stedelijke en landelijke ontwikkelingen beïnvloeden het functioneren van het 

wijkzorgnetwerk en de zorgprofessionals en vrijwilligers. Een grote uitdaging is het groeiende 

capaciteitstekort bij de thuiszorg en de hulp bij huishouden. Er zijn steeds minder mensen die aan de 

slag gaan als wijkverpleegkundige of hulp in de huishouding, terwijl de vraag naar ondersteuning van 

deze groepen stijgt. De ambulantisering van de zorg waarbij mensen steeds langer thuis wonen, vraagt 

naar meer ondersteuning in de wijk, terwijl de mogelijkheden tot professionele ondersteuning minder 

worden.  

 

Bij wijktafels en andere netwerkbijeenkomsten zetten we structureel het onderwerp signalen op de 

agenda. Het capaciteitstekort is een terugkomend thema. Daarnaast beschrijven mensen dat zij het 

gevoel hebben dat de doelgroep die zij ondersteunen verzwaard. Dit gaat over alle beroepsgroepen 

heen. Mensen ervaren dat de mensen die zij ondersteunen zwaardere (psychosociale) somatiek 

hebben. Hieronder beschrijven we een aantal signalen die we het afgelopen jaar hebben opgepakt.  
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2.8.1 Maaltijdverstrekking 

In het Centrum gaven verschillende partijen aan dat zij een vraag zien naar maaltijdverstrekking. De 

vraag is niet de bezorging van warme maaltijden maar vooral het letterlijk op het bord krijgen van de 

maaltijden en soms ook het toezien op dat iemand eet. Er is te weinig capaciteit beschikbaar bij de 

ondersteunende diensten om dit te voorzien. Zowel de ambulante ondersteuning als 

cliëntondersteuning als wijkverpleging geven aan dat zij dit missen. Vanuit de informele zorg geven ze 

aan dat dit voor hen een overbelasting wordt om hierin dagelijks te voorzien. We hebben de signalen 

verzameld en dit ingediend bij het stadsdeel om te kijken of welke mogelijkheden er zijn om dit alsnog 

te realiseren.  

 

2.8.2 Respijtzorg 

Een ander signaal wat we oppakken is het signaal dat de respijtzorg die nu beschikbaar is onvoldoende 

aansluit bij de vraag van de mantelzorgers. De respijtzorg die beschikbaar is, is onvoldoende op maat. 

Sociaal werkers, wijkverpleegkundigen en maatjes geven aan dat het lastig is dat mensen niet kunnen 

reserveren voor respijtzorg, waardoor zij nooit iets kunnen plannen (zoals een vakantie o.i.d.). Ook zijn 

er soms strikte voorwaarden aan de respijtzorg die hoge drempels opwerpen wanneer iemand in 

aanmerking komt voor respijt zorg. Op dit moment zijn we het signaal goed in kaart aan het brengen 

en te onderzoeken of dit een stedelijk of lokaal probleem is 
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3 Stedelijke aanpak 
 

In Amsterdam organiseren we de wijkzorg in de wijken. We werken gebiedsgericht. Echter als 

verschillende allianties zijn we ons goed bewust dat we samen voor hetzelfde doel werken. De 

behoefte aan zorg en ondersteuning wijkt in essentie niet af of je in de Bijlmer of op de Prinsengracht 

woont. We ontkennen niet de lokale verschillen, maar willen onze inzet versterken door bepaalde 

dingen samen op te pakken. Ook willen we van elkaar leren en samen blijven door ontwikkelen. 

Hieronder een kort overzicht van de zaken die we als zeven allianties gezamenlijk hebben aangepakt: 

 

- Advies Wijkzorg; Wanneer mensen binnen het wijkzorgnetwerk niet lukt om de juiste 

ondersteuning te vinden of de juiste partij bereid te vinden om de zorg voor iemand op te pakken, 

kan een wijkzorgmedewerker Advies Wijkzorg inschakelen. Een groep van deskundige 

wijkzorgwerkers geven een advies welke partijen de ondersteuning moeten oppakken. In een 

stedelijke werkgroep is dit proces vormgegeven en is een web tool ontwikkeld waar mensen 

wijkzorgadvies kunnen inschakelen. In alle stadsdelen zijn kerngroepen gevormd die het advies 

per stadsdeel kunnen uitvoeren.  

 

- Website wijkzorg en mailadressen; Wijkzorg is een lokaal netwerk maar veel wijkzorgwerkers 

geven aan behoefte te hebben aan centrale informatie over wijktafels en informatie over de 

wijkzorg. Dit de reden dat we de handen ineen hebben geslagen en een gezamenlijke website 

hebben ontworpen. De website is gericht op professionals en informele partijen die werken in de 

wijkzorg.  

 

- We willen als wijkzorg eenduidigheid uitstralen. Hiervoor hebben we ervoor gekozen om als 

projectleiders allen de extensie wijkzorg-amsterdam.nl te gebruiken in onze uitingen. Ook zullen 

vanuit deze mailadressen mailingen worden verstuurd. 

 

- Als allianties constateerden wij dat betrokkenheid en enthousiasme van de teamleiders van de 

verschillende aanbieders in de stad essentieel is voor het slagen van de wijkzorg in Amsterdam. 

We wilden graag weten de belemmeringen en uitdagingen waren voor de teamleiders en wat zij 

nodig hebben om het werken in netwerken in hun teams nog meer te stimuleren en aan te jagen. 

Hiervoor hebben we gezamenlijk zeven rondetafelgesprekken georganiseerd waarin we met de 

teamleiders in gesprek zijn gegaan over het werken in netwerken en hun rol hierbij. In bijlage 2 is 

het verslag toegevoegd van deze gesprekken.  
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- De gemeente Amsterdam biedt sinds een aantal jaar de basiscursus wijkzorg. Samen met de 

projectleiders van de zeven allianties hebben we gekeken naar het aanbod van 

deskundigheidsbevordering. We hebben samen gekeken wat stedelijk vanuit de gemeente moet 

worden aangeboden, wat door de allianties zou kunnen worden aangeboden en wat organisaties 

zelf kunnen aanbieden. Op basis hiervan zijn we in gesprek gegaan over hoe we dit in de toekomst 

willen vormgeven. De training tot AKAD-procesbegeleider bieden we als allianties samen al 

stedelijk aan. In 2019 willen we toewerken dat we als allianties een deel van de basiscursus 

wijkzorg aanbieden. Dit gedeelte gaat dieper in op hoe je als wijkzorgmedewerker werkt binnen 

het netwerk en biedt kennis van de lokale sociale kaart. De gemeente zal de cursus over het maken 

van het ondersteuningsplan en het werken met RIS vormgeven. 

 

- De projectleiders van de allianties vergaderen maandelijks met de gemeente over de voortgang. 

Tijdens dit overleg zijn we gezamenlijk dieper ingegaan op bijvoorbeeld het klanthouderschap en 

deskundigheidsbevordering. De projectleiders zien elkaar naast dit overleg maandelijks om 

bepaalde dingen af te stemmen. 

 

- In oktober hebben de zeven allianties samen met de gemeente een werksessie gehad waar we 

samen zijn gaan onderzoeken of we niet alleen dingen goed doen, maar ook de goede dingen 

doen. Dit wil zeggen of we dingen doen die bijdragen aan ons gezamenlijk doel om de best 

mogelijke zorg en ondersteuning te bieden voor de inwoners van Amsterdam. We wilden samen 

bespreken of onze activiteiten hieraan bijdragen. Hiermee willen we ook ervoor zorgen dat het 

makkelijker wordt om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.  
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4 Plan 2019 
 

Het bouwen aan het wijkzorgnetwerk in het Centrum gaat in 2019 door en bouwt voort op de zaken 

die we in 2017 en 2018 gestart zijn. We gaan verder met wat we al bereikt of in werking hebben 

gesteld, verdiepen waar nodig en kijken welke uitdagingen er liggen om 2019 tot een succesvol jaar te 

maken. 2019 wordt in het Centrum een extra bijzonder jaar, omdat in dit jaar de integrale 

samenwerking geformaliseerd wordt als  Inclusief Centrum. Met deze samenwerking gaan  wij onze 

activiteiten een extra ’boost’  geven en streven wij na om op meerdere thema’s een stevige integrale 

aanpak neer te zetten. Hieronder beschrijven we kort ons plan voor 2019. Hierbij maken we een 

onderscheid tussen het gedeelte dat overlapt met het meerjarenplan van Inclusief Centrum en dat wat 

we enkel doen vanuit de opdracht voor de alliantie van de gemeente. We zullen kort benoemen welke 

resultaten we eind 2019 verwachten te hebben gehaald.  

 

4.1 Verder Bouwen, verder Leren 
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we veel kennis opgedaan over de voorwaarden die essentieel zijn 

om het wijkzorgnetwerk zo sterk mogelijk te maken. Om 2019 net zo succesvol te laten zijn als de 

afgelopen periode, willen we er zorg voor dragen dat aan deze voorwaarden blijvend wordt voldaan.  

Een belangrijke succesfactor was de stabiele samenstelling van de stuurgroep van de alliantie. Binnen 

de stuurgroep is geen verloop geweest en alle leden hebben veel tijd en energie gestopt aan het 

bouwen van een sterk wijkzorg netwerk in het Centrum. Een deel van de verklaring, waarom er zo 

weinig verloop is, is te verklaren door het intensieve traject dat we gezamenlijk hebben doorlopen.  

Het opstellen van het meerjarenplan van inclusief Centrum. Onder begeleiding van een extern bureau 

is er veel geïnvesteerd in elkaar beter leren kennen. Samen hebben wij  bepaald welke vraagstukken 

in het Centrum door ons moeten worden opgepakt. Bij het aanpakken van deze vraagstukken 

betrekken wij  de lessen die we de afgelopen jaren geleerd. Alle leden van de stuurgroep delen de visie 

hoe een sterk wijkzorgnetwerk in het Centrum er uit zou moeten zien.  Als missie hebben wij 

geformuleerd: 

Wij streven naar inclusie voor - en wederkerigheid tussen - alle mensen die hulp en ondersteuning in 
het Centrum nodig hebben en/of kunnen bieden: inclusief Centrum. 
 

Wij zetten ons in om deze missie en visie in het Centrum te verwezenlijken. Iedereen heeft een groot 

commitment aan dit proces en er heerst binnen de stuurgroep een gevoel van gedeelde 

verantwoordelijkheid. In 2019 bouwen we verder met dit traject. 

We hebben grote stappen kunnen zetten in het afgelopen anderhalf jaar omdat we zowel veel hebben 

geïnvesteerd in de netwerkvorming. Zowel bij de uitvoerders als in de netwerkontwikkeling op 

management en bestuurlijk niveau. De kracht van deze aanpak maakt dat we op verschillende niveaus 

de uitdagingen waar we tegenaan lopen, met betrekking tot samenwerking en netwerkvorming, 

kunnen bespreken. Wanneer uitvoerders tegen drempels aanlopen die samenwerken en 

netwerkvorming bemoeilijken, kunnen we dit makkelijk opschalen naar de bestuurders en managers. 

Onze aanpak betekent ook dat we makkelijk kunnen schakelen tussen beleid en praktijk. Wanneer 

uitvoerders tegen zaken aanlopen kan dit relatief snel worden besproken met de management en 

andersom. Tot slot draagt deze netwerkaanpak eraan bij dat afspraken en dergelijke sneller 

doorstromen naar de hele organisatie en niet enkel blijft hangen bij de medewerkers die wijktafels 

bezoeken. In 2019 blijven we investeren in deze aanpak en blijven  we zowel op bestuurlijk / 

management niveau als op uitvoerend niveau netwerkvorming  stimuleren. 
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Tot slot blijven we, in ons brede netwerk in de wijk, mensen betrekken. Op basis van de inhoud en van 

de zaken waar we  in de praktijk tegenaan lopen. Verandering gebeurt het snelst en beklijft het meest 

wanneer deze aansluit bij de dagelijks praktijk van mensen. Onze aanpak is er opgericht  om dit zoveel 

mogelijk te blijven doen. Projecten worden  zo min mogelijk vanuit de tekentafel  vorm gegeven. We 

geloven in onze aanpak en blijven  ook in 2019  leren  van wat wel en niet werkt. Wij blijven scherp  of 

we echt het verschil maken voor de inwoners van het Centrum.  

 

 

 

4.2 Inclusief Centrum 

In 2019 gaat Inclusief Centrum formeel van start. Het meerjarenplan dat we opgesteld hebben, treedt 

officieel in werking. Het meerjarenplan van Inclusief Centrum zal voor een groot deel het jaarplan van 

de alliantie bepalen. De thema’s waaruit Inclusief Centrum werkt zullen de thema’s zijn waarop 

netwerken worden versterkt en verbindingen worden gelegd. Deze thema’s dragen natuurlijk ook bij 

aan de opdracht van de gemeente om het netwerk te versterken en de kwaliteit van het netwerk te 

vergroten door bijvoorbeeld waar nodig deskundigheidsbevordering in te zetten. 
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Het werken van de alliantie zal in die zin ook niet veel afwijken van hoe zij in 2018 gewerkt heeft. De 

thema’s die in 2018 zijn opgepakt, zijn de thema’s die vanuit de partners van Inclusief Centrum zijn 

geformuleerd. De keten rond dementie, de aanpak rond zelfredzame daklozen en het project rond 

samenwerking informele zorg zijn projecten die integraal zijn opgepakt en zullen op dezelfde manier 

doorgang vinden in 2019. In aanvulling op deze trajecten zullen de thema’s zoals beschreven in het 

meerjarenplan van Inclusief Centrum worden opgepakt. Hierin zullen we lessen leren en zullen we 

zaken bereiken die de zorg en ondersteuning van de inwoners van het Centrum zullen verbeteren. In 

bijlage is het concept meerjarenplan te lezen.  

 

De thema’s die door Inclusief Centrum zullen worden opgepakt zijn:  

1. Dementie 

2. Zelfredzame dakloze 

3. Verslavingsproblematiek (drugs, alcohol) 

4. Verwarde personen 

5. Schulden en armoede 

6. Criminaliteit (veiligheid op straat, weerbaarheid) 

7. Eenzaamheid 

8. Sociale cohesie 

9. Toegankelijkheid basisvoorzieningen 

10. Vrijwilligersinzet 

 

 

 

4.2 Netwerk blijvend betrekken 

Als alliantie zullen we blijven zorgen voor voldoende netwerkbijeenkomsten die aanvullend zijn op de 

thema’s die wij oppakken. In 2019 zullen we doorgaan met het organiseren van wijktafels. Aanvullend 

op de wijktafels zullen we waar nodig inhoudelijke netwerkbijeenkomsten organiseren die mensen 

meer kennisgeven over een thema of een bepaald thema verdiepen. Ook zullen we in 2019 stadsdeel 

brede bijeenkomsten organiseren.  

Naast de wijktafels zullen we vier keer per jaar een breed wijkzorg overleg organiseren. Dit overleg is 

bestemd voor de managers van zorgaanbieders die niet in de alliantie zitten, informele partijen, 

overige sociale wijkteams en stadsdeel Centrum. Met dit overleg willen we deze partijen actief 

betrokken houden bij de ontwikkelingen in het Centrum en hun blijven betrekken bij al onze 

activiteiten en initiatieven. We zullen hun daarnaast actief blijven uitnodigen om deel te nemen aan 

onze activiteiten en initiatieven. 

Binnen onze netwerkactiviteiten zullen we in 2019 extra inzet plegen om de eerstelijns zorg in het 

Centrum nauwer te betrekken bij onze activiteiten. We willen in 2019 een vorm vinden waardoor de 

huisartsen beter zijn aangehaakt bij de wijkzorg en makkelijker de weg weten te vinden naar onze 

voorzieningen. Hiervoor zullen we in gesprek gaan met de verschillende huisartsen om te onderzoeken 

hoe we het aanbod vanuit de wijkzorg beter kunnen verbinden met hun vraag. Hierbij zullen we 

gebruik maken van bestaande relaties met huisartsen, zoals het project Welzijn op Recept.  

 

 

4.2.1 Resultaten 

- In 2019 zullen we 16 wijktafels organiseren met gemiddeld 25 tot 30 deelnemers per wijktafel 
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- In 2019 zullen we op basis van vraag en wens inhoudelijke workshops, themabijeenkomsten of 

verdiepingsbijeenkomsten organiseren. 

- In 2019 zullen we een pilot draaien waarbij we netwerkvorming stimuleren door middel van 

gebruik van moderne communicatiemiddelen 

- In 2019 organiseren we vier keer een breed wijkzorgoverleg. Mede door dit overleg zien we een 

actieve deelname van de verschillende partijen die werkzaam zijn in het Centrum aan de 

activiteiten, projecten en initiatieven van Inclusief Centrum. 

- In 2019 hebben we de samenwerking met huisartsen verbeterd. We zien een toename van het 

gebruik van Welzijn Op Recept en meer doorverwijzingen naar de huizen van de buurt. 

 

 

4.3 Toegang 

In 2019 zullen we belangrijke stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat de Boomspijker en de 

Witte Boei net zoals het Claverhuis echte huizen van de buurt worden. Plekken waar iedereen naar toe 

mag en ondersteuning kan vinden, ongeacht problematiek en afkomst. We willen dat de huizen van 

de buurt een toegang zijn voor bewoners en professionals werkzaam in de wijk om de weg te vinden 

in het veelvoud aan diensten en aanbod. We richten ons eerst op de huizen van de wijk, maar zullen 

hierbij ook kijken hoe we de samenwerking kunnen versterken met andere aanbieders van 

ontmoetingsruimtes in het Centrum. We beseffen ons dat huizen van de buurt belangrijk zijn, maar 

niet allesomvattend.  

Naast de huizen van de buurt zullen we in 2019 meer aandacht besteden aan dat iedereen die zorg en 

ondersteuning biedt in de wijk bewuster omgaat met de eigen toegangsrol. Mensen die werken in de 

wijk moeten breder kijken en makkelijker kunnen doorverwijzen en samenwerken om iemand 

optimaal te kunnen ondersteunen.  

We willen dat mensen makkelijker elkaar inschakelen wanneer ze steun en advies kunnen gebruiken 

om iemand optimaal te ondersteunen. We willen dat mensen op een warme manier iemand door 

verwijzen wanneer dit in iemands belang is. Maar ook dat mensen iemand kunnen blijven 

ondersteunen en samenwerking opzoeken om aanvullende expertise in te zetten. In 2019 willen we 

een beweging zien dat steeds meer mensen die in de wijk werken elkaar adviseren en steunen om 

samen de meer complexe vragen op te pakken. 

 

 

4.3.1 Resultaten 

- In 2019 worden de huizen van de buurt inclusieve huizen waar op een integrale manier gewerkt 

wordt. De huizen zijn toegankelijk voor alle bewoners ongeacht problematiek en of achtergrond 

en verschillende mensen die in de wijk werken, werken af en toe in een huis van de buurt. 

- Andere ontmoetingsruimtes zijn meer inclusief. Er is een nauwe samenwerking met andere 

aanbieders en gezamenlijk wordt gekeken wat nog ontbreekt.  

- IN 2019 geven meer mensen die werken in de wijk aan gebruik te maken van het expertise en het 

netwerk van collega wijkwerkers. Mensen weten elkaar niet alleen sneller te vinden. In 

toenemende mate weten mensen makkelijker met elkaar samen te werken om ondersteuning 

voor mensen met meerdere of complexere hulpvragen vorm te geven. 
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4.4 Signaleren en belangen vertegenwoordigen.  

Er staan grote uitdagingen voor de deur. Er zullen minder financiën beschikbaar zijn en de 

personeelstekorten nemen in bepaalde groepen heel snel toe. Dit betekent dat er gezocht moet 

worden naar creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de rekening voor deze uitdagingen niet bij 

de meest kwetsbare inwoners wordt neergelegd. In 2019 zal de alliantie haar verantwoordelijkheid 

pakken en partijen bij elkaar brengen om samen nieuwe manieren te ontwikkelen om een 

basiskwaliteit van zorg te blijven leveren. 

De alliantie vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn voor het netwerk. We willen dat zorgen en 

gedeelde signalen bij ons terecht komen. We willen constant blijven onderzoeken wanneer dingen een 

incident zijn of een structureel signaal. Bij structurele signalen die lokaal spelen willen we samen met 

partijen tot een oplossing te komen.  

 

 

4.4.1 Resultaten 

- In 2019 hebben we in samenwerking met de gemeente meer signalen opgepakt en gedeeld.  

- We hebben aangejaagd dat partijen elkaar vinden bij het vinden van oplossingen rondom 

complexe problemen, zoals de tekorten in de wijkverpleging etc. 

 

 

4.5 Bewoners en ervaringsdeskundigen aan zet 

Alles wat we doen heeft tot doel dat we de best mogelijke zorg bieden aan de inwoners van het 

Centrum. Hiervoor werken we zo optimaal mogelijk samen zodat mensen de beste mix aan 

ondersteuning kunnen krijgen om hun verder te helpen. We vinden het belangrijk dat mensen zelf mee 

kunnen praten en mee kunnen denken over of wat we bedenken en wat we doen ook aansluit bij hun 

vraag, wens en behoefte. Anders gezegd wij willen constant toetsen of we niet alleen dingen goed 

doen, maar of we ook de goede dingen doen.  

Hiervoor zullen we in al onze activiteiten, plannen en projecten bewoners, ervaringsdeskundigen en 

mantelzorgers betrekken. We zullen hun bevragen en we zullen ze vragen kritisch naar onze inzet te 

kijken. 

 

 

4.5.1 Resultaten 

- Bewoners en ervaringsdeskundigen hebben een zichtbaar belangrijke stem in al onze activiteiten. Ze 

nemen standaard deel aan werkgroepen, netwerkbijeenkomsten en projecten.  

 

 

4.6 Stedelijke samenwerking 
We zien de meerwaarde van een goede stedelijke samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat de 

behoeftes en vragen van mensen in het Centrum niet wezenlijk afwijken van de vragen en wensen 

van mensen uit Oost, Nieuw-West of Noord. We vinden het daarom ook belangrijk dat alle inwoners 

van Amsterdam dezelfde basis kwaliteit van zorg ontvangen. Ook willen we dat in basis op dezelfde 

manier gewerkt wordt, zodat het ook voor de professionals overzichtelijk blijft hoe de wijkzorg in 

Amsterdam werkt. Hiervoor zullen we in 2019, net als in 2018 veel de samenwerking opzoeken met 

de andere allianties. Hierbij zullen we extra inzet doen om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen die 

voort zijn gekomen uit de ronde tafel gesprekken opgepakt worden. Dit betekent dat we samen 



39 
30102018 

willen kijken hoe we structureel het management kunnen betrekken bij de uitvoering van de 

wijkzorg. We willen toewerken naar een goede invulling van het klanthouderschap. Samen met alle 

allianties willen we kijken wat we kunnen doen om de belemmeringen die ervaren worden om de 

samenwerking in het netwerk goed vorm te geven, zoveel mogelijk weg te nemen. Hiervoor willen 

we de krachten bundelen en samen hier in 2019 stappen in zetten. 

We zullen onze stedelijke aanpak ondersteunen doordat we vanaf 2019 een gezamenlijke website 

hebben (www.wijkzorg-amsterdam.nl) waarop mensen die in de wijken van Amsterdam werken 

informatie kunnen vinden over wijkzorg. Ook zullen we kijken waar we gezamenlijk 

deskundigheidsbevordering kunnen aanbieden. We willen in 2019  een bijdrage leveren aan de 

stedelijke basistraining wijkzorg. Maar we willen ook dat relevante trainingen stads breed 

aangeboden kunnen worden.  

In 2019 zullen we actief bijdragen aan dat we stedelijk van elkaar leren en onderzoeken hoe we 

elementen die goed werken in een stadsdeel ook goed kunnen laten werken in het Centrum. We 

willen hierbij signalen delen om te kijken wat specifiek is voor het Centrum of wat een stedelijke 

aanpak vereist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkzorg-amsterdam.nl/
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