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Invalshoek alliantie Wijkzorg Zuid  
De allianties Wijkzorg in Amsterdam hebben elk een eigen invalshoek waarmee zij de drie 

ontwikkelopdrachten van de gemeente (versterk de toegang voor bewoners tot wijkzorg, bevorder 

deskundigheid van wijkzorgpartners en versterk de wijkzorgnetwerken) vorm geven. Deze paragraaf 

geeft de invalshoek van de alliantie Wijkzorg Zuid weer en is de onmisbare achtergrond voor de 

overige delen van het jaarplan. 

 

Wijkzorg vergt een cultuur van ‘breed kijken’ en samenwerken 

Voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners van Amsterdam is het nodig dat 

wijkzorgprofessionals een verscheidenheid aan ondersteuningsvragen kunnen herkennen, weten 

wat de mogelijkheden zijn in het netwerk van de bewoner en weten wat de mogelijkheden zijn bij de 

andere formele en informele wijkzorgpartners. Daarnaast moeten zij weten hoe zij in samenwerking 

met hen deze passende ondersteuning kunnen organiseren. Deze werkwijze en houding vergen een 

cultuur waarbij partijen denken vanuit de vraag van de klant, heel goed zicht hebben op het aanbod 

van andere wijkzorgpartners, gekanteld denken en werken en gelijkwaardige samenwerking met 

andere wijkzorgpartners (formeel en informeel) en mantelzorgers vanzelfsprekend vinden. 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid ziet zichzelf als een van de aanjagers van deze cultuur. Hiervoor faciliteren 

wij netwerken van wijkzorgpartners, organiseren leerbijeenkomsten en bevorderen 

samenwerkingen op projectniveau. Veel alliantie- activiteiten zijn gericht op uitvoerend 

medewerkers; zij zijn degene die de samenwerking rond de klant vormgeven en gefaciliteerd 

moeten worden elkaar te betrekken bij hun caseload en af te schalen naar de sociale basis. 

 

Deze samenwerkingen op uitvoeringsniveau starten allereerst bij het elkaar kennen; pas daarna 

komt het elkaar vertrouwen en samenwerken. Wij steken daarom veel energie in het aanbieden van 

aantrekkelijke wijktafels, bitterballenborrels en trainingen; dat zijn plekken waar men elkaar 

regelmatig ontmoet. Daarnaast ( vaak via de wijktafels) nodigen wij medewerkers en actieve 

bewoners uit voor werkgroepen en projecten. Immers, door samen aan een project of product te 

werken leert men elkaar goed kennen en vertrouwen waardoor men elkaar wellicht ook 

gemakkelijker vindt in de samenwerking rond de klant/inwoner van Amsterdam Zuid. Door het 

betrekken van uitvoerend medewerkers en actieve bewoners bij het bedenken en uitvoeren van 

projecten zijn heel veel verbindingen tot stand gekomen 1. Zie ook de plaat op de volgende bladzijde. 

 

Ook jaagt de alliantie steeds meer initiatieven aan die ‘sluimerend’ aanwezig zijn en die via de 

wijktafels tot uitdrukking komen. Hiertoe horen: het oprichten van een netwerk gericht op een 

gezonde leefstijl voor inwoners met een ondersteuningsvraag, het oprichten van een platform 

informeel in Zuid, het samenbrengen van het welzijnsaanbod rond Kerst en Nieuwjaar in de wijken 

                                                           
1 Het maken van een brochure ‘ben jij een echte wijkzorgmedewerker’, het bedenken van een training ‘gekanteld 

werken’, het maken van een netwerk rond financiële veiligheid, het geven van input rond het vraagstuk ‘brede 

vraagverheldering’, het betrekken van MKB-ers  als toegang tot zorg en welzijn, het maken van briefkaarten voor 

bewoners etc. Deze projecten staan ook  beschreven in het eerste hoofdstuk. 
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Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert en het aanjagen van samenwerking tussen 

medewerkers in Zorg en Welzijn en medewerkers van corporaties. De alliantie helpt deze initiatieven 

‘op de rails te zetten’ gedurende 2 -8 maanden waarna zij als zelfstandige netwerken/projecten 

verder kunnen. Veel van deze initiatieven zijn eind 2019 gestart en zullen in 2020 hun beslag krijgen. 

Ze staan daarom beschreven in het tweede hoofdstuk. 

 

Het geven van een prominente plaats aan ideeën en initiatieven van de wijkzorgpartners bevordert 

het eigenaarschap over het netwerk maar vergt van de alliantie dat zij kan (móet) loslaten. Aan de 

ene kant wel duidelijke lijnen uitzetten (te weten: ‘ vindt elkaar in projecten die bijdragen aan de 

drie doelstellingen van de gemeente) maar tegelijk heel flexibel zijn over de wijze waarop de doelen 

worden bereikt, welke activiteiten daarbij passen en welke middelen worden ingezet. Met deze 

open houding zijn veel activiteiten ‘bottom up’ aangedragen en uitgevoerd door tal van pragmatisch 

ingestelde wijkzorgpartners. De keerzijde ervan is dat de onderlinge samenhang niet altijd helder is. 

Deze bestaat vaak alleen uit het bijdragen aan één of meer van de drie doelen van de gemeente: 

bijdragen aan een heldere toegang tot zorg en ondersteuning, bijdragen aan de deskundigheid van 

de netwerkpartners en bijdragen aan de doorontwikkeling van het netwerk (zie ook blz.4).  

De alliantie Wijkzorg Zuid  heeft door deze ingezette lijn veel partners in de wijk kunnen betrekken 

en enthousiasmeren voor de gewenste cultuur van breed kijken, samenwerken in de wijk en 

gekanteld denken en werken.   

Dat we op de goede weg zijn toont ook de netwerkanalyse in Hoofdstuk 4; het wijkzorgnetwerk 

scoort inmiddels goed op kenmerken als ervaren eigenaarschap, collectief leren en autonomie van 

de professionals. Bovengenoemde houding en inspanningen zullen daar, naast de inspanningen van 

de organisaties zelf en partijen als stadsdeel en gemeente, zeker een bijdrage aan hebben geleverd.  
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Leeswijzer  
 

Aan de hand van de voornemens die eind 2018 zijn geformuleerd (jaarplan Wijkzorg Zuid 2019) gaat 

het tweede hoofdstuk in op de activiteiten die zijn ondernomen naar aanleiding van de drie 

deelopdrachten van de gemeente: 

 Bijdragen aan een heldere toegang tot zorg en ondersteuning 

 Bijdragen aan de deskundigheid van de netwerkpartners 

 Bijdragen aan de doorontwikkeling van het netwerk 

 

Per activiteit wordt gerapporteerd of de voornemens zijn uitgevoerd, wat ermee is bereikt en wat 

ervan is geleerd.  

 

Daarna wordt ingegaan op drie focuspunten die de alliantie heeft geformuleerd voor 2019: extra 

aandacht voor samenwerking rond ouderen, extra aandacht voor mensen met een GGZ 

kwetsbaarheid en extra aandacht voor het aanhaken van wijkzorgprofessionals die werken in 

huisartsenpraktijken en bij de teams van WPI, OKT en Samendoen.  

 

Het derde hoofdstuk behandelt de voornemens voor 2020. Het betreft voor het grootste deel 

activiteiten die voorgaande jaren zijn gestart, die nuttig zijn gebleken en die zullen worden 

doorgezet. Hoofdstuk 4 bevat de begroting en hoofdstuk 5 is afsluitend. 

 

NB Voor de publieksversie van dit jaarplan is de begroting achterwege gelaten.  

 

 

 

 

.  
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Hoofdstuk 2. Evaluatie activiteiten 2019 

Deelopdracht ‘Toegang’ 
 

1. Advies Wijkzorg 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In 2019 wordt in ieder geval het achtervang meldpunt gecontinueerd via het stedelijke meldpunt 

‘Advies Wijkzorg’. Het bestaan en het doel ervan zal dan opnieuw bij wijkzorgprofessionals onder de 

aandacht worden gebracht via wijktafels, via brochures en via mailingen. Mochten er casussen 

binnen komen (bij Zuid of bij andere allianties), dan evalueren we deze gezamenlijk. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Tijdens wijktafels is bekendheid gegeven aan het bestaan van dit meldpunt. Daarnaast is er aandacht 

voor op de websitepagina van Wijkzorg Zuid. Dit heeft niet geleid tot aanmeldingen. 

In het gemeenschappelijke deel (hoofdstuk 2, evaluatie Advies Wijkzorg) staan de gezamenlijke 

leerpunten. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg 

Zuid.  

Hoe verder in 2020. 

Zie het gemeenschappelijke deel (hoofdstuk 2, evaluatie Advies Wijkzorg). 

 

2. Flyer voor professionals, briefkaartjes voor bewoners. 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In 2019 zullen we vanuit de behoefte en input nog één keer een aanpassing in de flyer voor 

professionals doorvoeren. We verwachten dat de website veel informatie uit de flyer kan vervangen.  

 

We peilen op welke manier bewoners bij hulpvragen op zoek gaan naar informatie en of het kaartje 

voor in de meterkast dan voldoende is of dat zij via het internet voldoende informatie kunnen 

vinden. We zullen ons vanuit de werkgroep bezinnen op de wens of behoefte om juist gericht op de 

inwoners van Zuid nog een flyer te ontwikkelen, in samenwerking met partners van het Stadsdeel, 

ten behoeve van uitleg over wat wijkzorg is en hoe het werkt in Amsterdam Zuid en hoe je op zoek 

kunt naar informatie.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er is geen nieuwe versie van de flyer voor professionals uitgebracht. In plaats daarvan is 

geïnvesteerd in het bijhouden en promoten van de websitepagina van Wijkzorg Zuid.  

 Dat is succesvol gebleken. De website wordt goed gevonden en gelezen en is samen met die van 

stadsdeel Oost de best bezochte pagina van Wijkzorg-Amsterdam. Deze informatie is gedeeld met 

wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid. 

Gezien de ontwikkeling naar de Buurtteams achten wij het niet opportuun informatiemateriaal te 

ontwikkelen over Wijkzorg voor bewoners van Zuid. Wél informeren wij betrokken bewoners die wij 
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ontmoeten bij wijktafels, werkgroepen of conferenties en houden daarbij 

rekening met de komst van de Buurtteams Amsterdam.  

Hoe verder in 2020. 

Wij blijven investeren in het bijhouden en promoten van de website. 

Wij blijven wijkzorgpartners waaronder betrokken inwoners mondeling voorlichten tijdens 

ontmoetingen op wijktafels, werkgroepen of conferenties over wijkzorg en de doorontwikkeling 

richting Buurtteams. 

 

3. KOPPL,  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We volgen actief de ontwikkelingen en ervaringen met KOPPL die het stadsdeel heeft gestart ten 

behoeve van betere toegang tot het aanbod van ondersteuning en zullen ons laten inspireren door 

de aanbevelingen die daaruit voort komen. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

KOPPL is geen initiatief van de alliantie maar is uit samenwerkingsoogpunt heel interessant. Er zijn 

op 5 plekken in Zuid nu zuilen door de initiatiefnemers van KOPPL geïnstalleerd. Via de site 

https://www.koppl.nl/waar/#zuid is te vinden waar de zuilen zijn. KOPPL zelf kan het gebruik ook 

monitoren, waardoor ze ook keuzes kunnen maken over effect en nut van de zuilen op bepaalde 

locaties. De zuilen tonen een digitaal keuzemenu waarop aangegeven kan worden of men gebruik 

wil maken van hulp of dat men vrijwilligerswerk wil doen. Na het intoetsen van persoonsgegevens 

wordt de persoon actief benaderd door een organisatie uit Zuid die kan ondersteunen of die 

vrijwilligers nodig heeft.  

De alliantie heeft nog geen zicht op de daadwerkelijke koppelingen die zijn gemaakt. 

Hoe verder in 2020.  
We blijven de ontwikkelingen volgen. In 2020 zal KOPPL ook via pc, tablet en telefoon bevraagbaar 

zijn. We zien vooral meerwaarde voor KOPPL voor bewoners die (nog) geen toegang hebben tot 

wijkzorgpartners maar die wel een ondersteuningsvraag of –aanbod hebben (vrijwilligerswerk). Te 

denken valt aan hen die geen gebruik willen of kunnen maken van de huidige zorg – en 

welzijnsinfrastructuur maar die wel een bibliotheek of supermarkt bezoeken. De alliantie ziet weinig 

meerwaarde voor het plaatsen van de KOPPL zuilen in huizen van de wijk.  

 

4. Wijksafari’s voor huisartsen 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We zullen in 2019 in samenwerking met ELAA opnieuw een wijksafari organiseren opdat zij 

samenwerkingspartners in het sociaal domein beter op het netvlies krijgen.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

ELAA en alliantie Wijkzorg Zuid hebben een wijksafari georganiseerd in de Rivierenbuurt Door alle 

partners wordt positief effect ervaren van deze wijksafari’s, niet alleen de huisartsen maar ook de bij 

de praktijken betrokken professionals vinden deze ervaring zinvol en ondersteunend. Deze 

informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

https://www.koppl.nl/waar/#zuid
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Hoe verder in 2020  
We zullen in 2020 in samenwerking met ELAA opnieuw een wijksafari organiseren opdat zij 

samenwerkingspartners in het sociaal domein beter op het netvlies krijgen.  

 

5. Samenwerking met sociaal loket 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

De projectleider verkent de behoefte aan extra inspanningen op het gebied van samenwerking 

tussen wijkzorgpartners als MADI en sociaal loket.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er zijn daaruit geen aanvullende wensen over ‘toegang’ aan de orde gekomen. Het lijkt erop dat de 

inspanningen van 2018 (workshop) hebben geleid tot meer begrip voor elkaars rol in het 

toegangsproces. Wel valt op dat medewerkers van het sociaal loket moeite hebben om aan te halen 

bij de recente ontwikkelingen richting buurtteams. 

Er wordt nu ook samen met stadsdeel en gebiedsmanager opgetrokken in de zoektocht naar 

huishoudelijke hulp voor bewoners die hiervan afhankelijk zijn. Helaas is in Zuid al langere tijd geen 

aanbod.  

Hoe verder in 2020  
De contacten tussen de MADI en het sociaal loket zijn steeds vanzelfsprekender geworden. De 

projectleider van de alliantie zal hierover een vinger aan de pols blijven houden.  

 

6. Gebruik van de ‘Wie is Wie’ 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Wie is Wie onder de aandacht brengen in het netwerk. NB De ‘Wie is Wie’ is een netwerkscan die 

digitaal ingevuld kan worden.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Via de wijktafels en BBB’s is op de ‘Wie is Wie’ geattendeerd. Ook staat hij op de website.  

Er is ons niets bekend over de frequentie van het gebruik. Wel is gebleken dat wijkzorgprofessionals 

bekend zijn met verschillende vormen van netwerkscans. Ook in de AKAD methode en methode van 

sociale rolversterking is aandacht voor samenwerken met het netwerk van de inwoners van Zuid. De 

‘Wie is Wie’ is daarbij niet bijzonder handig in gebruik. Het is vaak eenvoudiger om zelf handmatig 

een schets te maken.  

Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

Hoe verder in 2020  
We willen aan de Wie is Wie geen actieve aandacht meer geven. Wel gebruiken we onze kanalen 

(wijktafels, conferenties, website)  om het belang van het netwerk rond de cliënt en het 

samenwerken ermee te onderstrepen.  
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7. Samenwerken met MKB-ers  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Er is aandacht voor toegangsrol en mogelijkheden van MKB ondernemers naar wijkzorg, 

wijkzorgnetwerk. In 2019 willen we in meerdere buurten in Zuid betrokken MKB ers uitnodigen, 

faciliteren en ondersteunen om hun zorgen en signalen over inwoners te delen met 

wijkzorgprofessionals als buurtwerkers en sociaal werkers 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er lijkt geen concrete verankering van opgehaalde kennis en ervaringen zichtbaar naar aanleiding 

van een project in 2018. Er is te weinig eigenaarschap getoond in de follow up. 

Ons leerpunt is dat MADI en Welzijnspartijen nog nadrukkelijker bij de ontwikkelfase betrokken 

moeten worden (en niet alleen in het begin) en dat tevoren het project bij één van hen als eigenaar 

belegd moet worden. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie 

Wijkzorg Zuid.  

Hoe verder in 2020 

We gaan geen vervolg geven aan de pilot MKB. Daarnaast zullen wij het Vierkant gebruiken als 

gremium dat signalen kan oppakken. We richten ons op verbinding van acties en agenda 

wijkzorgalliantie en stadsdeel.  

 

 

8. Stroomlijnen activiteiten met stadsdeel 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Het stroomlijnen met de activiteiten van andere pilots en activiteiten van het stadsdeel heeft nog 

prioriteit.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er komt op verschillende vlakken goede samenwerking van de grond. Eerder is al de samenwerking 

met het sociaal loket (Mariel Voogd)  genoemd op het gebied van het tekort aan hulp bij 

huishouding (actiepunt 5). Verder werken stadsdeel (Casper van Schelven) en alliantie samen met 

andere wijkzorgpartijen (GGZ Ingeest) aan een leefstijlnetwerk voor volwassenen voor wie het 

reguliere beweegaanbod een te hoge drempel heeft. Ook wordt samen met het stadsdeel 

(Jacqueline Oude Grote Bevelsborg) opgetrokken bij de voor- en najaarsconferenties, bij het verder 

brengen van de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van Ouderenzorg (Gracia Velland) 

en het toegankelijk maken van de sociale basis voor mensen met een GGZ beperking (Chris van der 

Kroon).  

Hoe verder in 2020 

Ook in 2020 werken we aan het samen optrekken op bovenstaande gebieden. Daarnaast zullen we 

het Vierkant in het vizier houden als het gaat om het overbrengen van signalen die tijdens wijktafels 

naar voren komen. Stadsdeel en alliantie analyseren binnengekomen signalen en kijken welke acties 

aan de hand daarvan relevant zijn.  
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9. Ondersteuning ontstaan en functioneren van lokale 

alliantie veilig financieel ouder worden 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Er is duidelijke samenwerking op gebied van preventie en aanpak binnen het stadsdeel. Het geleerde 

wordt gedeeld met andere stadsdelen.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Het stadsdeel heeft opdracht verstrekt aan alliantiepartner Puur Zuid In 2019 om een projectleider 

aan te stellen. Deze heeft i.s.m. alliantiepartner Evean en Combiwel een werkgroep opgericht. Er is 

begin 2019 een werkconferentie gehouden met een tachtigtal deelnemers. Daarnaast is een heldere 

methodiek ontworpen om financieel misbruik te voorkomen of te stoppen. Project wordt 

gecontinueerd als ‘een parel- project’. Er is samenwerking met allerlei betrokken professionals, ook 

zakelijke en ook landelijke op dit thema. Ook naar het brede netwerk heeft dit positief effect.  

Hoe verder in 2020 

Vanuit de alliantie blijven we dit project ondersteunen. Om te bewerkstelligen dat financieel 

misbruik wordt voorkomen/aangepakt. Binnen het project wordt ook goed met stadsdeel 

samengewerkt.  

 

10. De Google Drive 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In 2019 wordt de website Wijkzorg Zuid worden doorontwikkeld. De plannen zijn afhankelijk van 

deze ontwikkeling. Bij positieve ervaring zal de Wijkzorg Google Drive opgeheven kunnen worden. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De pagina van de alliantie Wijkzorg Zuid is goed bezocht en up te date. Het bijhouden van de Google 

Drive hiernaast lijkt niet meer nodig. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en 

buiten de alliantie Wijkzorg Zuid. 

Hoe verder in 2020 

We houden de Google Drive van de alliantie Wijkzorg Zuid niet meer bij en verwijderen de 

wijzigingen hiernaar.  
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Deelopdracht ‘Deskundigheidsbevordering’ 
 

11. De ‘doedagen’ 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Door de ‘doedagen’ (workshops) krijgen wijkzorgpartners inspiratie en concrete handvaten om in de 

wijk de oplossing te vinden voor de vragen van inwoners. In 2019 wordt de doe-dag voor 

professionals die zich nog verder willen bekwamen in wijkgericht werken – herhaald aangeboden, 

vooral omdat er binnen wijkzorg een voortdurende instroom van nieuwe medewerkers is. De 

ervaringen opgedaan in 2018 nemen we mee in 2019 als het gaat om vorm en inhoud van de dag.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De doedagen zijn in 2019 vier maal aangeboden waarvan één keer op 23 sept op de Summerschool 

van Samen Doen. In totaal hebben zestig deelnemers de training gevolgd! 

De deelnemers waren een mix van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals. De Doe-

Dagdelen kregen positieve beoordelingen. Vooral door mensen die nog niet zo bekend waren met 

de kanteling, community building en sociale rollen. De meer ervaren mensen wilden wat meer 

verdieping. 

Hoe verder in 2020 

Er is actief vraag naar vervolg met deze training, collega’s maken elkaar enthousiast. In 2020 zullen 

we nog een 4 tal sessies inplannen. Daarbij leren we van de ervaringen van 2019 en zullen de focus 

op sociale rollen en doelgroep meer expliciteren. We gaan met het stadsdeel in overleg over de 

wijze waarop de elementen die het stadsdeel centraal stelt in de opdrachtverlening aan de sociale 

basis, een plek kunnen krijgen. Daarbij wordt gedacht aan outreachend werken en ondersteunen 

vanuit de leefwereld van de klant. 

 

12. Aansluiting van managers in de cultuurverandering die Wijkzorg is 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We bieden tijdens de voorjaarsconferentie een workshop ‘kantelen voor managers ’ aan, net als in 

de najaarsconferentie van 2018. We vormen de adviesraad om tot een managersoverleg Zuid om 

managers op voor hen relevante wijze aan te halen bij de cultuurverandering die Wijkzorg beoogt.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Tijdens de voorjaarsconferentie was er geen gelegenheid voor de workshop ‘kantelen voor 

managers ’. Stadsdeel en alliantie Wijkzorg Zuid hebben besloten dat andere thema’s voorrang 

kregen. In overleg met de deelnemers van de Adviesraad is deze raad omgevormd naar  een 

driemaandelijks Managersoverleg Zuid. De nadruk ligt hierin niet zozeer op het adviseren van de 

alliantie maar meer op het elkaar informeren en ontwikkelen. Een voorbeeld van dit laatste 

(ontwikkelen): Welzijnspartijen werken vanuit het Managersoverleg samen met HVO-Querido om de 

drie groepen ongedocumenteerden die vanaf voorjaar 2020 in Amsterdam Zuid komen wonen, 

wegwijs te maken in het welzijnsaanbod in Zuid. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen 

binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  
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Hoe verder in 2020 

We gaan in Het Managersoverleg Zuid voorstellen het thema ‘meekantelen als manager’ te 

agenderen op één van de driemaandelijkse bijeenkomsten. 

 

13. Folder ‘ben jij een echte wijkzorgmedewerker?’ 
 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

De folder brengt d.m.v. een vraag- en antwoord ’spel’  onder de aandacht welke competenties en 

gedrag een échte wijkzorgmedewerker heeft. De folder is ontwikkeld in 2018. 

In 2019 blijven we de folder promoten de bij wijkzorgpartners. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De folder is besproken in wijktafels in 2018. In 2019 ligt deze ‘ter reflectie’ op diverse plekken waar 

wijkzorgpartners samenkomen. Door de drukke agenda’s van de wijktafels was het niet mogelijk de 

folders nogmaals te bespreken.  

Samenwerken en gekanteld werken is nooit ‘af’. De folder is een gereedschap om te reflecteren 

hierop. Voor wijkzorgmedewerkers, voor leidinggevenden (in ontwikkelgesprekken) en HR-

medewerkers (bij werving). Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de 

alliantie Wijkzorg Zuid.  

Hoe verder in 2020 

In samenwerking met gemeente en andere allianties actualiseren we de folder en maken hem 

toepasbaar voor de hele stad. We agenderen  en bespreken de folder  ‘ben jij een echte 

wijkzorgmedewerker' aan de Wijktafels en ’in het Managersoverleg Zuid. We vragen De boodschap 

van de brochure is dat goede zorg en ondersteuning inhoudt dat er gewerkt wordt vanuit de vraag 

van de bewoners én dat er samenwerking wordt gezocht met andere wijkzorgpartners. Door 

bespreking en regelmatige herhaling hiervan dragen we bij aan de cultuurverandering die nodig is.  

 

14. Verspreiden bevindingen werkgroep ‘brede vraagverheldering’.  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Wij zullen met de gemeente bespreken hoe de bevindingen van de werkgroep brede 

vraagverheldering ingevoegd kan worden binnen de wijkzorgtrainingen van de gemeente.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De trainingen Wijkzorg worden aangeboden door de gemeente Amsterdam. In 2019 hebben vier 

projectleiders (uit Centrum, West, Zuidoost en Zuid) samen met de opdracht gevende ambtenaar 

van de gemeente, de input verzorgt voor de aanbesteding. Hierdoor is een training tot stand 

gekomen die meer recht doet aan de werkwijze met wijkzorgnetwerken. Door de training zijn 

nieuwe medewerkers beter in staat de juiste partners in de wijk te vinden. De kennis van de 

werkgroep brede vraagverheldering is ingebracht en gebruikt bij deze aanbesteding. Deze informatie 

is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  
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Hoe verder in 2020 

Brede vraagverheldering blijft een uitgangspunt. Tijdens wijktafels en AKAD bijeenkomsten wordt 

hier voortdurend aandacht voor gevraagd. Dat zal in 2020 niet anders zijn! Door bespreking en 

regelmatige herhaling hiervan dragen we bij aan de cultuurverandering die nodig is.  

 

15. Organiseren van specifieke wijktafels voor poh GGZ 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In navolging op de wijktafel van Rivierenbuurt/De Pijp zullen in Oud Zuid en Buitenveldert ook een 

specifieke wijktafel voor POH-GGZ worden georganiseerd. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De specifieke wijktafels zijn niet gerealiseerd. Wel zien we dan poh ers GGZ af en toe aanhaken bij 

de reguliere wijktafels. Daarnaast haken zij aan bij de wijksafari’s. Ook is er een verbinding met 

wijkzorg via de Welzijn op Recept welzijnscoaches. Het lijkt daarom niet langer opportuun aparte 

bijeenkomsten voor hen te organiseren. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en 

buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

 

Hoe verder in 2020 

Het streven blijft de poh-ers aan te haken bij de reguliere bijeenkomsten. De alliantie zal via de ELAA 

als nieuwe partner binnen de alliantie Wijkzorg naar wegen zoeken om hen nóg beter te bereiken.  

 

16. Inzet trainingen Samenwerken formeel/informeel, 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In navolging op de Alliantie West willen wij inventariseren of er behoeft is aan trainingen 

Samenwerken formeel informeel, die gegeven kunnen worden door Samen Zorgen Samen Dragen 

met ondersteuning door Burennetwerk en alliantie.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De inventarisatie heeft (nog) niet plaatsgevonden. Eind 2019 zal een platform informeel in 

Amsterdam Zuid starten.  

Hoe verder in 2020 

De alliantie wil in samenspraak  met dit platform en met het stadsdeel kijken welke trainingen het 

meest nodig zijn. 

 

17. (Doen)  oppakken van signalen. 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In de wijktafels en BBB zullen wij nog meer expliciet gebruiken voor het oppakken en delen van 

leerervaringen en signalen. Voor het eigenaarschap van een signaal moet gezocht worden naar de 

juiste gremia.  
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Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Tijdens bijeenkomsten die de alliantie organiseert komen uiteraard signalen binnen. Hieronder de 

belangrijkste: 

Het meest zorgwekkende signaal is het gebrek aan HBH. Al zeker een half jaar is er in Zuid geen HBH 

beschikbaar voor nieuwe klanten. In andere stadsdelen is dat wél het geval.  Dit signaal is gedeeld 

met OJZ en met het stadsdeel . Er is gemeld dat mensen voor noodhulp altijd een beroep kunnen 

doen maar dit is lastig te regelen én  biedt geen soelaas voor  aanvragers die niet in acute nood zijn 

maar wel degelijk behoefte hebben aan deze ondersteuning. De gemeente gaat nu nader 

onderzoeken (opschalen) om te kijken wat er moet gebeuren. 

 

Een ander signaal is het gebrek aan Welzijnsaanbod voor gezinnen met heel jonge kinderen in 

Buitenveldert. In samenspraak met Dynamo en stadsdeel (Pauline Luimes, Gracia Velland) wordt nu 

een plan gemaakt (meergeneratiewelzijnshuis) om het aanbod in Buitenveldert diverser te maken.  

 

Met het Odensehuis is contact geweest over de succesvolle uitgave van ‘Zomer in Zuid’; een krant 

waarin het aanbod in Oud Zuid tijdens de rustige zomermaanden extra aandacht kreeg.  

Er is vraag naar dit type bundeling van activiteiten in meer buurten van Zuid en voor meer 

seizoenen; ook rond de feestdagen in december. De Alliantie Wijkzorg Zuid heeft daarom budget en 

tijd vrijgemaakt om het aanbod voor de zomermaanden en voor de decemberdagen  te bundelen in 

een brochure of krantje en het breed te doen  verspreiden onder bewoners.  

 

Er is weinig beweegaanbod voor kwetsbare volwassenen (27-60 jarigen). I.s.m. GGZ-Ingeest, 

Stadsdeel (Casper van Schelven), Puur Zuid en Dynamo worden acties ondernomen om dit signaal te 

onderzoeken en om eventueel het  aanbod alsnog te (doen) realiseren. 

 

Welzijnspartijen en corporaties kunnen elkaar lastig vinden rondom de ondersteuning van 

kwetsbare bewoners. I.s.m. stadsdeel (Pauline Luimes), OJZ, woningcorporaties en diverse zorg- en 

welzijnspartijen onderzoeken en analyseren we dit signaal.  

 

Hoe verder in 2020 

We gaan door met het oppakken van signalen en gaan deze structureler bij het Vierkant aankaarten.  

 

18. Werken met teambudgetten 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

In Rivierenbuurt/De Pijp gaat geëxperimenteerd worden met teambudgetten.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Het teambudget is opgericht maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. In begin 2019 is ook de app 

groep 100% zuid opgericht. Deze heeft nu zo’n 140 deelnemers en dit aantal groeit wekelijks.  Ook 

via deze groep kunnen met gesloten beurs veel vragen worden opgelost. Door het delen van kennis 

over voorzieningen is het extra budget vaak niet meer nodig. Deze informatie is gedeeld met 

wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  
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Hoe verder in 2020 

Zowel het teambudget als de app 100% zuid worden doorgezet en gepromoot.  

 

19. training AKAD procesbegeleider 

Geformuleerde voornemens voor 2019  

Er zijn nog te weinig procesbegeleiders actief. De alliantie blijft daarom professionals stimuleren de 

training AKAD procesbegeleider te volgen. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

In 2019 zijn er twaalf  (!!) extra procesbegeleiders getraind in Zuid. Dit is mede te danken aan de 

veelvuldige oproepen tijdens de wijktafels. Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen 

en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

 

Hoe verder in 2020 

We blijven aandacht vragen voor deze training en blijven hem financieren vanuit de Alliantie. De 

ervaring leert dat door personeelswisselingen /doorstroming nieuwe aanwas van procesbegeleiders 

nodig blijft. Daarnaast is de training voor veel deelnemers een goede opfristraining ‘gekanteld 

werken en denken vanuit de cliënt’.  

 

20. Het delen van trainingen en cursussen 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

De alliantie onderhoudt contact met het SIGRA die hiervoor  een database opzet (opleidingenhuis) 

en informeert partijen over cursussen die door wijkzorgpartners partijen worden gegeven en die 

openstaan voor derden.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Het opleidingenhuis van het SIGRA is beperkt gevuld gebleken. We hebben daarom de koers verlegd 

en zijn aangesloten bij het initiatief van een aantal enthousiaste ambtenaren uit het sociale domein 

voor een gezamenlijke leerdag (Summerschool) waar wijkzorgpartners samen met professionals van 

WPI, OKT en Samen Doen deelnamen aan workshops en lezingen. Via wijktafels en de website is 

ruim aandacht gegeven bij wijkzorgpartners om aan deze dag mee te doen. De alliantie Wijkzorg 

heeft een workshop aangeboden  over gekanteld werken in de wijk (zie punt 11, de doedag) . De 

workshop was volgeboekt! Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de 

alliantie Wijkzorg Zuid.  

Hoe verder in 2020 

Wij zullen de training over gekanteld werken in de wijk opnieuw aanbieden in 2020 en hem 

openstellen voor wijkzorgpartners waaronder de professionals van WPI, OKT en Samen Doen 

Amsterdam.  
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Deelopdracht doorontwikkeling netwerken 

21. Organiseren wijktafels en Bitterbalbijeenkomsten. 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We organiseren ook in 2019 in de drie wijken van Amsterdam Zuid maandelijks een wijktafel of 

Bitterballenbijeenkomst voor en in samenwerking met onze wijkzorgpartners. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er zijn in totaal 24 wijktafels en 12 Bitterballenborrels georganiseerd door de Alliantie Wijkzorg Zuid. 

De bijeenkomsten worden degelijk voorbereid met een thema en deze worden gepubliceerd op de 

website. Gemiddeld komen er zo’n twintig tot 25 deelnemers. De wijktafels worden zeer 

gewaardeerd en leveren een goede bijdrage aan het vinden van elkaars expertise (zie hieronder). 

Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

Hoe verder in 2020 

Ook in 2020 zullen we wijktafels en Bitterballenborrels organiseren. Daarbij gaan we uit van thema’s 

die deelnemers aandragen, halen we signalen op en zetten ze door en gebruiken de tafels als een 

leeromgeving waarbij oa door de AKADS nadruk wordt gelegd op denken vanuit de klant en 

samenwerken rond de klant. We geven de signalen door aan het Vierkant.  

 

22. De waardering van wijktafels  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We meten in januari 2019 opnieuw de waardering van de wijktafels en bitterballenborrels via een 

korte enquête. Ook wordt de enquête gebruikt om nieuwe ideeën voor de wijktafels op te halen. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

In januari 2019 is de waardering van de wijktafels en bitterballenborrels opnieuw gemeten. Vijfttig 

deelnemers hebben de enquête ingevuld.  Belangrijkste resultaten:  

 Er was een stijging van de waardering ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde is nu een 

7,8 (was 7,4) . 

 De verscheidenheid aan deelnemers is  erg groot.  

 Drie van de vier deelnemers stelt dat zij dóór de wijktafels nieuwe samenwerkingen zijn 

aangegaan (!).  

 Men wil de Bitterballenborrels liever zonder thema’s. Korte pitches worden wel op prijs 

gesteld.  

Daarnaast zijn nieuwe thema’s aangedragen: samenwerking formeel/informeel, (grenzen aan) 

vrijwilligerswerk en bemoeizorg. Om de resultaten van de enquete aanschouwelijk te maken is zijn 

de resultaten op aantrekkelijke wijze in beeld gebracht (zie de afbeelding op de volgende bladzijde). 

Deze informatie is gedeeld met wijkzorgpartijen binnen en buiten de alliantie Wijkzorg Zuid.  

 

Hoe verder in 2020 

Ook in januari 2020 zullen we de wijktafels en bitterballenborrels evalueren d.m.v. een korte 

enquête. Het streven is de opgaande lijn vast te houden: een goede vertegenwoordiging van 
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wijkzorgpartners, een hoge waardering van de wijktafels en eigen inbreng van 

nieuwe thema’s. De resultaten ervan worden gebruikt in de voorbereiding van de nieuwe wijktafels.  
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23. thematafels faciliteren met een looptijd van 2-3 

maanden  
 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Om tegemoet te komen aan de wens van wijkzorgpartners om óók met vaste partijen de wat pittiger 

thema’s op te pakken, faciliteren we dat vaste groepen wijkzorgpartners elkaar spreken voor 

intervisie en voor het aanpakken van thema’s/projecten.  

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er is in het najaar een intervisie werkgroep gestart rond het thema ‘sociale rolversterking’. Dit in lijn 

met een project dat eerder door het stadsdeel is gefinancierd. Voor de rest leek het raadzaam 

terughoudend te zijn met structurele bijeenkomsten omdat het al snel erg veel wordt. Voor het 

aanpakken van thema’s naar aanleiding van knelpunten  in de Pijp/Rivierenbuurt kan gebruik 

worden gemaakt  van ‘het vierkant’.  

Hoe verder in 2020 

We evalueren de intervisiegroep ‘sociale rolversterking’ in de zomer van 2020 en kijken of deze na 

2020 moet worden voortgezet. IJkpunten daarbij zijn het gemiddeld aantal deelnemers (moet meer 

dan tien zijn), de waardering van de bijeenkomsten door de deelnemers (moet hoger  dan een 7,5 

zijn)  en de mate waarmee men de opgedane kennis toepast in de caseload (moet relevant zijn voor 

minimaal 25% van de caseload). 

 

24. Training voorzitters van wijktafels 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Voorzitters van wijktafels krijgen een training waarmee zij instrumenten in handen krijgen om 

deelnemers zich meer eigenaar te laten voelen van de wijktafels en de wijktafels worden gezien als 

onmisbaar element om te leren over elkaars deskundigheid en om samenwerking rond de cliënt op 

te zoeken. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Er zijn twee trainingsdagen gehouden. Daarin hebben in totaal 8 mensen deelgenomen. Ook 

voorzitters van twee andere allianties zijn aangesloten. De trainingen gaven voorzitters meer 

houvast en vertrouwen in het leiden van de vergadering. Er zijn enkele werkvormen toegelicht en 

daarna ook gebruikt waardoor er meer variatie en levendigheid ontstaat in de bijeenkomsten en de 

betrokkenheid van deelnemers lijkt vergroot.  

 

We zien een trend dat deelnemers de wijktafels steeds meer gaan zien als onmisbaar onderdeel 

voor ontmoeting met andere wijkzorgpartners. Het is echter lastig dit toe te wijzen aan werkvormen 

of aan voorzitterstrainingen. Afgelopen jaar zijn niet alleen voorzitterstrainingen gehouden maar 

hebben de wijktafels ook een steeds herkenbaarder ritme gekregen. Er is steeds een thema welke 

wordt gepresenteerd door deskundige wijkzorgcollega’s, er is áltijd een AKAD ronde en er is een 

korte ‘vraag en aanbod’ ronde.  Op deze wijze kunnen de 15-40 deelnemers in relatief  korte tijd (1,5 

uur) veel kennis halen en brengen. 
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Hoe verder in 2020 

Extra trainingsdagen voor voorzitters van de wijktafels lijken niet nodig. Wél zullen we doorgaan met 

het uitnodigen van deelnemers om zelf een thema voor te bereiden, met het houden van  AKADS en 

met de vraag en aanbodronde. Op deze wijze ontstaat herkenbaarheid en kan in korte tijd veel 

informatie en kennis wordt uitgewisseld.  

 

25. Bijdragen aan najaarsconferentie van stadsdeel Zuid  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

De alliantie zal in 2019 heel terughoudend omgaan met het initiëren van structurele bijeenkomsten 

en liever aanhaken bij bestaande platformen/bijeenkomsten om de drie gemeentelijke opdrachten 

uit te voeren. Als het stadsdeel ervoor open staat, organiseren wij weer samen met het stadsdeel de 

najaarsconferentie van 2019.   

De terughoudendheid komt voort uit het besef dat in Zuid al veel structurele bijeenkomsten zijn 

waardoor de overzichtelijkheid in het gedrang kan komen. 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Het stadsdeel organiseert dit najaar geen najaarsconferentie. Wel is er een voorjaarsconferentie 

geweest waarbij de alliantie Zuid twee van de vijf thema’s/workshops heeft voorbereid. Deze 

samenwerking verliep prima. Helaas is het er door vakanties en een wisseling van de wacht bij zowel 

de alliantie als bij het stadsdeel niet van gekomen de voorjaarsconferentie samen te evalueren.   

 

Door het vervallen van de najaarsconferentie is er ruimte ontstaan voor een bijeenkomst op het 

gebied van samenwerking rond kwetsbare ouderen (zie verderop in dit hoofdstuk). De Alliantie 

Wijkzorg Zuid is hiervan de trekker, het stadsdeel (Gracia Velland) en de gebiedspartner van OJZ 

worden hierbij betrokken en geconsulteerd.  

Hoe verder in 2020 

Als het stadsdeel ervoor open staat, zijn wij graag weer medeorganisator van de voor- en 

najaarsconferenties.  Wij willen dan minimaal één workshop aanbieden die het gekanteld werken in 

de wijk promoot.  

 

26. Afstemming met andere bijeenkomsten  

Geformuleerde voornemens voor 2019 

We omarmen nadrukkelijker de kleinschaligere bijeenkomsten in Zuid die óók gericht zijn op 

samenwerking en kanteling en kijken samen met de wijkzorgpartners hoe de netwerken elkaar 

kunnen versterken. Het betreft o.a. de AKAD GGZ/LVB bijeenkomsten en de bijeenkomsten van 

‘broodje netwerk’. Net als de wijktafels worden deze door veel wijkzorgpartners worden bezocht.  

 

Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

De AKADS LVB en GGZ zijn geïntegreerd tot één overleg. Er is een gezamenlijke planning gemaakt 

waardoor de wijktafels en AKAD bijeenkomsten elkaar niet overlappen. Dat bevalt prima. Er is 

overleg geweest met de trekkers van ‘Broodje netwerk’ (Rivierenbuurt)  en ‘netwerklunch (Oud 
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Zuid)’. Deze twee bijeenkomsten zijn plm 4 keer per jaar en trekken naast de 

formele zorg- en welzijnspartijen ook wijkagenten en actieve bewonersgroepen (vooral de 

netwerklunch in Oud Zuid). 

Beide overleggen worden door deelnemers goed gewaardeerd en als zinvol ervaren voor de 

samenwerking. De alliantie Wijkzorg Zuid ziet dan ook een rol voor deze bijeenkomsten naast de 

bijeenkomsten die de Alliantie Wijkzorg Zuid organiseert.  

 

Hoe verder in 2020 

Ook in 2020 wordt een gezamenlijke planning gemaakt waardoor de wijktafels en AKAD 

bijeenkomsten elkaar niet overlappen. De projectleider van de Alliantie Wijkzorg Zuid neemt deel 

aan de ‘Broodjes netwerk’ en ‘netwerklunches’ voor afstemming en het ophalen van signalen. Op 

deze wijze wordt kennis uit de verschillende bijeenkomsten met elkaar verbonden en hetgeen een 

startpunt kan zijn voor nieuwe samenwerkingen in de wijk.  

 

26. Focuspunten in 2019 

Geformuleerde voornemens voor 2019 

Ook in 2019 was  het onze intentie om met brede werkgroepen aan de slag te gaan met 

vertegenwoordigers uit diverse aanbieders en informele partijen.  Wij verwachtten dat het 

benoemen van nieuwe focuspunten weer andere wijkzorgpartners zou stimuleren om mee te 

werken aan betere Wijkzorg.  

Doordat wijkzorgpartners meedoen met het  organiseren van bijeenkomsten, trainingen, workshops, 

vlogs en ander communicatiemateriaal behalen we namelijk meerdere doelen: 

 Er ontstaat een waardevolle training, event, folder of workshop welke met input vanuit de 

werkvloer tot stand is gekomen. 

 Wijkzorgpartners gaan zélf aan de slag met de kernboodschap binnen Wijkzorg2. Deze wordt 

daardoor stevig verankerd.  

 Door de samenwerking leren wijkzorgpartners elkaar beter kennen en waarderen.  Hierdoor 

kan men elkaar ook beter vinden in de samenwerking rond cliënten.  

 

Er zijn daarom voor 2019 drie nieuwe focuspunten benoemd. Twee daarvan zijn gericht op 

doelgroepen te weten mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen. Deze 

twee focuspunten sluiten aan op de trends van extramuralisering waardoor steeds meer kwetsbare 

ouderen en inwoners met GGZ problematiek zelfstandig gaan/blijven wonen en aangewezen raken 

op het wijkzorgnetwerk. Wij krijgen uit het wijkzorgnetwerk voortdurend signalen dat deze groep 

veel aanspraak doet op het wijkzorgnetwerk en dat het niet altijd gemakkelijk is de juiste partners te 

vinden. Deze ontwikkeling vergt een actieve rol van alle wijkzorgpartijen Wij willen samen met 

Gemeente (OJZ) en stadsdeel (Gracia Velland en Chris van der Kroon) onderzoeken op welke wijze 

de alliantie haar rol hier in kan pakken.  

Een derde focuspunt van ons is het versterken van de samenwerking met huisartsen en met de 

andere sociale wijkteams (OKT, Samen Doen en WPI) en woningcorporaties. 

                                                           
2
 Namelijk: de vraag van de cliënt staat altijd centraal, we schakelen zoveel als haalbaar het eigen netwerk en 

voorliggende voorzieningen in en werken samen rond de cliënt met andere betrokken wijkzorgpartners.    
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Wat is gerealiseerd en wat is geleerd in 2019 

Focuspunt ‘ouderen’. 

Er is vrij lange tijd overheen gegaan eer een werkgroep is gestart. Er was een uitdrukkelijke wens om 

samen te werken met het stadsdeel maar het heeft even geduurd eer men elkaar gevonden had. 

Inmiddels is een werkgroep actief met deelnemers vanuit CHAGZ en de Alliantie Wijkzorg Zuid en in 

samenspraak met ouderen uit Zuid, stadsdeelprofessionals en gebiedspartner.  

In november 2019 is een mini werkconferentie Samen Ouder en Wijzer Worden In Zuid in de 

Oranjekerk Zuid. Van daaruit worden thema’s geformuleerd en multidisciplinaire werkgroepen 

geformeerd welke in 2020 zaken kunnen oppakken. 

De langzame start heeft te maken met een aantal omstandigheden. Ten eerste zijn door 

omstandigheden een groot aantal wisselingen geweest bij de alliantiepartners. Ten tweede waren er 

nog veel actiepunten die voortkomen uit de reguliere doorontwikkelopdrachten waardoor er weinig 

aandacht gegeven kon worden aan de nieuwe focuspunten. Ten derde duurde het even eer alliantie 

en stadsdeel op dit punt synergie hadden bereikt. De oorzaak hiervan blijft onduidelijk maar het is 

goed dat de samenwerking nu gevonden is.  

 

Focuspunt GGZ 

Om te onderzoeken welke behoeften er lagen op dit punt binnen de Wijkzorg is een vragenronde 

gestart onder zorg en welzijnspartijen in Zuid en onder ervaringsdeskundige bewoners. In Zuid is 

immers ook het project ‘ GGZ in de wijk’  actief welke qua doelstellingen veel raakvlakken vertoont 

met de doelstellingen van Wijkzorg. 

Uit de vragenronde kwam dat partijen extra aandacht voor GGZ opportuun vinden. Met name op de 

onderwerpen: 

 - Laagdrempelige toegang tot wijkzorg. 

-  Praktische deskundigheidsbevordering bij mensen die in de wijk werken en achter de deur komen. 

-  Verslaving en GGZ . 
-  Anti stigma; in bv. ontmoetingsplekken in de wijk is nog onwennigheid om met mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid   
 

Na deze vragenronde stokte de voortgang. Ook hier moet de oorzaak worden gezocht bij de vele 

wisselingen in de alliantie en het grote aantal actiepunten die voortkomen uit de reguliere 

doorontwikkelopdrachten. Met het stadsdeel is overlegd dat we in synergie met het project GGZ in 

de wijk’ de thema’s oppakken.  

 

Focuspunt samenwerken met huisartsen, WPI, Samen Doen en OKT. 

Er zijn diverse acties gestart. Er is overlegd met het team activering van WPI in het stadsdeel. Een 

aantal mensen bezoekt sindsdien de wijktafels en hebben zich aangesloten bij de appgroep 100% 

Zuid. Er is sprake van enige terughoudendheid bij het team gezien de nieuwe ontwikkelingen. Wat 

betreft de samenwerking met huisartsen is versterking gekomen van het CHAGZ voor de werkgroep 

ouderen en is er een wijksafari voor huisartsen in de Rivierenbuurt georganiseerd. Sinds kort is het 

ELAA verwelkomd als alliantielid waardoor extra meedenkkracht ontstaat in het bereiken van 

huisartsen. 

In oktober, november en december 2019 zullen de SamenDoen teams en de OKT teams worden 

bezocht om te kijken wat zij nodig hebben om meer betrokken te raken bij Wijkzorg.  
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Hoe verder in 2020 

Focuspunt ‘ouderen’. 

Vanuit de werkconferentie in november zullen thema’s worden geformuleerd welke in overleg met 

het stadsdeel worden opgepakt in 2020. Daarbij zullen het beleidsplan dementie van de gemeente 

en het uitvoeringsplan dementie van het stadsdeel in acht worden genomen.  Het streven is om hier 

veel wijkzorgpartners bij te betrekken. Tijdens de halfjaarrapportage in juni 2020 kunnen we meer 

hierover melden.  

 

Focuspunt ‘GGZ’. 

We sluiten aan bij het project GGZ in de wijk van het stadsdeel om in samenwerking met deze 

partners de aandachtspunten uit te werken. Het streven is om hier veel wijkzorgpartners bij te 

betrekken. In begin 2020 wordt anti stigma benadering behandeld op de wijktafelbijeenkomsten 

Tijdens de halfjaarrapportage kunnen we melden welke andere acties op de rails zijn gezet. 

 
Focuspunt samenwerken met huisartsen, WPI, Samen Doen en OKT. 

In november en december 2019 zullen de SamenDoen teams en de OKT teams worden bezocht om 

te kijken wat zij nodig hebben om meer betrokken te raken bij Wijkzorg. Vanuit deze input kunnen 

we actiepunten voor 2020 halen. Tijdens de halfjaarrapportage kunnen we melden welke acties op 

de rails zijn gezet. 
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Hoofdstuk 3. Plannen voor 2020 
In het vorige hoofdstuk zijn de meeste voornemens al aan de orde gekomen. Ten behoeve van de 
verbinding met het eerste deel van het jaarplan, het deel dat voor alle allianties Wijkzorg identiek is, 
worden ze hieronder gegroepeerd naar de volgende doelen: 
 

 Het bestendigen, uitbouwen en  levend houden van de wijkzorgnetwerken; 

 Het verder bevorderen van het eigenaarschap van de wijkzorgnetwerken; 

 Het zorgen voor een soepele overgang naar 2021 als de buurtteam in de lead zijn en de 
wijkzorgnetwerken ondersteunend. 

 
Dit zijn de doelen die worden genoemd in het gemeenschappelijke deel van het jaarplan. 

Het bestendigen, uitbouwen en  levend houden van de wijkzorgnetwerken 

Hieronder vallen vrijwel alle acties die zijn genoemd in het vorige hoofdstuk.  

 

Het verder bevorderen van het eigenaarschap van de wijkzorgnetwerken; 

Het betreft hier het volgende: ’een doorontwikkeling naar een volgende fase van eigenaarschap 

ontstaat als wijkzorgpartners zelf steeds meer samenwerkingsinitiatieven opzetten en onderhouden’ 

(Hoofdstuk 3). 

 

Al in de loop van 2019 is de alliantie Wijkzorg Zuid gericht op zoek geweest naar kansen die 

benoemd werden door wijkzorgpartners en die zij zelf met enige aanmoediging kunnen oppakken. 

Het gaat met name om kansen die samenwerking met andere wijkzorgpartners veronderstellen.  

Op deze wijze zijn vier kansen gevonden. 

 Het oprichten van een netwerk gericht op een gezonde leefstijl voor kwetsbare volwassenen. 

 Het oprichten van een platform informeel in Zuid. 

 Het samenwerken om ongedocumenteerden te helpen met een zinvolle dagbesteding.  

 Het samenbrengen van het welzijnsaanbod rond Kerst en Nieuwjaar in de wijken 

Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert. 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid heeft deze projecten geadopteerd en stelt het komend jaar in overleg met 

het stadsdeel (Gracia Velland, Arlen Driessen, Casper van Schelven) aanzwengelkracht en middelen 

ter beschikking om de initiatieven verder te brengen maar met als uiteindelijke doel dat de 

wijkzorgpartners op eigen kracht de samenwerking  door kunnen zetten.  

 

Het zorgen voor een soepele overgang naar 2021 als de buurtteam in de lead zijn en de 

wijkzorgnetwerken ondersteunend. 

De alliantie Wijkzorg Zuid zal nieuwe aanbieders wegwijs maken in de netwerken in Zuid.  

We geven ruimte op de websitepagina om zich te presenteren.  

In overleg met de huidige en toekomstige  aanbieders kan in 2020 tijdens wijktafels ruimte worden 

gemaakt om te communiceren over de nieuwe  ontwikkelingen.  
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Hoofdstuk 3. Financieel kader en begroting 
 

XX 

Hoofdstuk 4. Netwerkvolwassenheid  
 

In 2019 zijn diverse netwerkvolwassenheidmetingen gedaan. Eentje door de alliantieleden zelf en 

drie door (andere) wijkzorgpartners. 

De meting van de netwerkvolwassenheid door de alliantie geschiedde tijdens de jaarlijkse heidag. De 

metingen van de netwerkvolwassenheid in de drie buurten geschiedde tijdens drie lunches die 

georganiseerd werden door de trekkers van de wijktafels.  

 

Netwerkvolwassenheid zoals gezien door de (potentiele) alliantieleden in 2016 en 2019 

 
 

Tijdens het invullen kwamen de volgende aspecten naar voren: 

 

Aspecten netwerkvolwassenheid Aandachtspunten n.a.v. score netwerkvolwassenheid (//)  

Aard & structuur van netwerk + Netwerk als pleintje/ thuisbasis 
+ Afgelopen tijd geïnvesteerd in proces, informatievoorziening, 
verbinding is versterkt 
 

Autonomie professionals // Rol van professional verhelderen, nog meer vrijheid, medewerker 
kan meer verleid worden, vertrouwen geven, er is tijd maar geen geld. 
Financieringsruimte creëren. 

Management  

Kwaliteit en methode //Veel gaat over systeem in dit instrument. Volgens deelnemers gaat 
het veel meer over de houding. 
// werken aan gedeelde houding 

Informatie & registratie // Vraag is of alle informatie gedeeld moet worden. Is dit in belang 
van cliënt? Belangrijk dat informatie veilig is en geen dubbele dossiers 
zoals nu vaak het geval is. 

Autonomie van het netwerk // Van belang om professionals en informele kader te versterken 
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Innovatiekracht  

Collectief leren // Organisaties zelf aanmoedigen om te leren. Er ligt een structuur 
voor samen leren. Dit lijkt niet genoeg te zijn. 

Rol van de gemeente // Zet spiegelteams op 

Cliëntsturing  

 

 

 

Netwerkvolwassenheid zoals gezien door wijkzorgpartners in de drie deelgebieden van Zuid.  

 

 
 

De netwerkvolwassenheid van de Pijp-Rivierenbuurt is gezamenlijk ingevuld door zeven personen uit 

het wijkzorgnetwerk. Vertegenwoordigd waren buurtwerk, cliëntondersteuning, zorg  en MADI. 

De netwerkvolwassenheid voor Buitenveldert is ingevuld door vier personen. Vertegenwoordigd 

waren wijkverpleging, dagbesteding en informele zorg.  

In Oud Zuid hebben vier wijkzorgpartners de scores ingevuld. Van hen is niet bekend uit welke 

branche zij komen.  

 

1) Cliëntsturing 

Pijp/Rivierenbuurt 

Het aanbod is erg groot waardoor het lastig kan zijn voor de cliënt om te weten waar hij/zij terecht 

kan en de hulpverleners weten ook niet alles. De bejegening en de aard van het aanbod is daardoor 

wisselend, omdat het vooral samenhangt met de kennis. 

Buitenveldert 

Vooral bij 80 plussers en bij mensen met grote psychiatrische problemen is  er sprake van passiviteit.  
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2)Autonomie van professionals 

Alle buurten  

Het ligt erg aan de professional hoe flexibel deze is van zichzelf en mag zijn van organisatie, hoeveel 

ruimte iemand voelt. Er zijn mensen die alleen binnen hun eigen kaders blijven en bijvoorbeeld niet 

weten dat de wijktafels bestaan, tot mensen die veel gebruik maken van het netwerk en veel 

contacten leggen met burgers, vrijwilligers en professionals. 

 

3) Aard en structuur van het netwerk 

Alle buurten  

Hier kwam ook weer naar voren dat de professional en diens organisatie bepalend zijn voor de 

kennis van het netwerk, het onderdeel zijn van het netwerk en de omgang met het netwerk.  

 

4) Management 

Pijp-Rivierenbuurt 

Door de grote verschuiving die in 2021 gaat gebeuren is dit een lastige periode. Er gaat natuurlijk 

veel veranderen op dit vlak. De ene medewerker wordt bijna niet geïnformeerd over de 

ontwikkelingen en de andere weer wel.  

We zien dat er steeds meer ruimte is om als professional te zoeken naar afstemming, wat kan leiden 

tot samenwerking met andere partners in de wijk op project basis.  

Buitenveldert 

Enkele deelnemers aan de meting netwerkvolwassenehid  werken vanuit een zelfsturende 

organisatie (Buurtzorg) waardoor er als vanzelf ruimte is om het werk in te delen naar eigen inzicht. 

 

5) Collectief leren 

Alle buurten 

Er zijn een aantal initiatieven waar samen met andere professionals en informele partners geleerd 

kan worden;  de Summerschool, de Akad (training) en Sociale Rolversterking. Bij de wijktafel leert 

men samen door middel van thema's en casus bespreking. Dit wordt als positief ervaren. Men vindt 

dat het steeds beter wordt maar dat collectief leren zou vaker moeten gebeuren.  

 

6) Kwaliteit en methode:  

Pijp-Rivierenbuurt 

Brede vraagverheldering begint nu in te bedden en dat bevordert dat wijkzorgpartners in het 

netwerk allemaal beginnen te kijken naar een totaal beeld van de cliënt. Iedere organisatie heeft wel 

zijn eigen werkwijze, dit maakt dat het bij overdracht men de diagnose toch nog soms over doet. Het 

ligt aan de samenwerking en de expertise van degene waarvan je de overdracht krijgt. 

Een voorbeeld van eenheid in kwaliteit en methode is de verbeterde aanpak ernstige 

woningvervuiling in Amsterdam. Borging is lastig en  continuïteit is erg persoonsafhankelijk. 

Buitenveldert 

De meeste regelgeving komt voor wijkverpleging vanuit de ZVW. Impliciet is er zeker sprake van 

eenheid in kwaliteit en methode omdat het regulier wordt om te kijken naar een totaalbeeld van de 

cliënt.  

Oud Zuid: binnen de wijktafels is een duidelijke gedeelde werkwijze (AKAD en marktplaats) maar 

daar buiten niet zozeer.  
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7) Informatie en registratie:  

Alle buurten 

Het is een combinatie is van A, B en C.  

Voorbeeld van D is Ris, maar dit wordt voornamelijk ingevuld omdat partijen daarvoor afhankelijk 

zijn van de financiering. Elke organisatie heeft verder een eigen systeem en moet daarnaast vaak een 

gezamenlijk systeem invullen als Ris . Dit kost veel tijd en is dubbel werk. Het vervelende van alleen 

de eigen systemen gebruiken, is dat dit niet in te zien is door andere organisaties vanwege privacy. 

Dit zou wel overdrachten en samenwerking vergemakkelijken. Overdracht gaat ook vaak via (veilige) 

mail wisseling.  

 

8) Innovatiekracht:  

Pijp-Rivierenbuurt 

Iedereen was het er over eens dat de Alliantie vernieuwing stimuleert. Innovatiekracht  ligt 

voornamelijk aan de organisatie waar men voor werkt, het beleid en de manager. 

In Buitenveldert signaleren de medewerkers is weinig vernieuwing. In Oud Zuid stelt men dat men 

weinig burgerinitiatieven kent. 

 

9) Autonomie van het netwerk: 

Pijp-Rivierenbuurt 

Ook hier ligt het erg aan de medewerker en aan de mensen in de wijk. Als we kijken naar cliënten, 

dan kunnen sommige mensen ook niet zelfstandig gebruik maken van het netwerk en moeten deze 

aan het handje worden mee genomen3. Dan wordt mee besluiten over beleidsvorming en 

wijkbudget erg ingewikkeld. Op het moment weten veel mensen die dit wel zouden kunnen, ook de 

wegen niet. 

In Buitenveldert gaat de discussie meer over autonomie van het wijkzorgnetwerk. Deze  wordt hoog 

bevonden; er is voortdurend overleg met wijkzorgcollega’s buiten de eigen organisatie.  

 

10) Rol van de gemeente:  

Pijp-Rivierenbuurt vonden een aantal moeilijk om in te vullen, maar na overleg waren we het eens 

dat het een combinatie van A en B is. Ervaring is dat de gemeente vragend/sturend is en dat het 

proces om een project of iets dergelijks op te zetten heel lang duurt.  

Buitenveldert. Men kwam er niet goed uit. Men vond alle scores wel van toepassing.  

 

 

Analyse  

We zien dat de alliantieleden het netwerk in 2019 volwassener vinden dan in 2016 (zie het eerste 

spinneweb van dit Hoofdstuk). Op vrijwel alle gebieden is dit het geval. Uitzonderingen zijn de 

kwaliteit en methode en de rol van de gemeente. Dit laatste heeft vooral te maken met de intentie 

van de gemeente om Buurtteams in te zetten als leidend principe in de Wmo zorg. Hierdoor lijkt het 

alsof de gemeente netwerkvolwassenheid niet meer zohoog in het vaandel heeft staan.  

 

                                                           
3
 NB deelnemers aan de meting van de netwerkvolwassenheidi interpreteren deze vraag kennelijk alsof het 

hier het netwerk van de cliënt werd geëvalueerd.. Dat was niet de insteek maar op zich is het positief dat bij 
vragen de cliënt als uitgangspunt wordt genomen! 
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Bij allen zijn vooral de waardering over de autonomie van  de professionals en 

het collectief leren relatief hoog. De mate van autonomie van de wijkzorgprofessionals wordt in 

Buitenveldert het hoogste gewaardeerd. Dat heeft vast te maken met de organisaties van drie van 

de vier deelnemers; deze organisatie gaan uit van zelfsturing van de professionals  die deze 

autonomie zeer stimuleren. Zaken als cliëntsturing blijven in Buitenveldert wat achter hetgeen 

mogelijk te maken heeft met de hoge leeftijd van de caseload van de aanwezigen.  

De innovatiekracht wordt door alliantiepartners heel anders beoordeeld dan de  andere 

wijkzorgpartijen. Deze laatsten dachten meer aan initiatieven vanuit de bewoners terwijl 

innovatiekracht vanuit de wijkzorgpartijen is bedoeld.  

 

Al met al zijn er de afgelopen jaren stappen in de goede richting gezet. Vooral het collectieve leren 

en de autonomie van de professionals zijn goed ontwikkeld.  Een kanttekening past hierbij; het kan 

ook te maken hebben met het feit dat degenen die mee hebben gedaan aan deze evaluatie kennelijk 

de vrijheid hadden hiervoor te kiezen. Zoals erg veel deelnemers aangaven; het ligt ook aan de 

competenties van de medewerkers en van de ruimte die men vanuit de organisatie krijgt of men 

gebruik maakt en bijdraagt aan de wijkzorgnetwerken.   
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Hoofdstuk 5. Afsluitend 
 

 

2019 was een bijzonder jaar voor de alliantie wijkzorg Zuid; er waren veel wisselingen in de personen 

die de organisaties vertegenwoordigden. Deze hebben te maken met persoonlijke beslissingen 

waardoor men tijdelijk uit de alliantie moet stappen of met beslissingen vanuit het management van 

de organisatie. Ook heeft in oktober 2019 Philadelphia besloten afscheid te nemen van de alliantie in 

Zuid; zij gaan zich focussen op de gebieden waar zij veel klanten hebben. 

Al met al heeft de alliantie in 2019 van vijf van de zeven personen afscheid moeten nemen. 

Daartegenover staat dat we ook weer veel nieuwe leden konden begroeten! In informeler verband is 

Combiwel aangehaakt; hierdoor is de welzijnsfactor binnen de alliantie te versterkt. Combiwel 

neemt nu deel aan alle alliantie overleggen, aan de heidagen en is trekker van een werkgroep. 

In plaats van Philadelphia neemt nu de ELAA deel aan de alliantie. Dit is erg waardevol gezien onze 

insteek om te blijven werken aan samenwerking met huisartsen.  

Het ‘ hergroeperen’ gaat nog steeds door maar lukt al erg goed. Nieuwe leden zijn actief en draaien 

goed mee in de nieuwe werkgroepen (GGZ, Ouderen en Werkgroep Samenwerking huisartsen en 

SamenDoen, OKT, WPI).  

 

Met het stadsdeel zijn gedurende 2019 concrete afspraken gemaakt om elkaar te vinden, te 

betrekken en op steeds meer vlakken samen te werken. De netwerken van stadsdeel, 

bewonersgroepen en alliantie zijn vervlochten en met elkaar bereiken we meer waarde voor de 

bewoners van Zuid.  

 

De komst van Buurtteams zien wij met vertrouwen tegemoet. Van belang is dat de zorg en 

ondersteuning aan de inwoners doorgang vindt. Weliswaar wordt het een spannende tijd maar met 

de opgebouwde netwerken en samenwerkingen zullen wijkzorgpartijen (wie dat dan ook mogen 

zijn) de meeste overgangshobbels kunnen nemen. 
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Bijlage 1  

 

 

Onderstaand schema geeft aan hoe het trekkerschap van werkgroepen en wijktafels is verdeeld 

onder de organisaties.  

 Werkgroep  Wijktafel 

HVO-Querido Werkgroep GGZ Wijktafel Pijp Rivierenbuurt 

Combiwel
.
 Werkgroep Ouderen  

Particura/Evean Werkgroep Toegang en Triage, 
werkgroep Ouderen  

Wijktafel Oud Zuid  

Puur Zuid  Wijktafel Pijp Rivierenbuurt 

Dynamo Werkgroep Ouderen, werkgroep GGZ  

MEE Amstel en Zaan Werkgroep Toegang en Triage 
Werkgroep Samenwerking huisartsen 
en SamenDoen, OKT, WPI 

 

ELAA Werkgroep Ouderen  

Cordaan Werkgroep Ouderen   

Projectleider  Werkgroep  doorontwikkeling 
netwerken, werkgroep 
deskundigheidsbevordering, 
werkgroep Samenwerking huisartsen 
en SamenDoen, OKT, WPI 

Wijktafel Buitenveldert (tijdelijk)  

 

 


