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Evaluatie 2019 
Deze evaluatie is uitgevoerd op basis van de doelen en activiteiten die in het jaarplan 2019 

beschreven stonden. De opdracht van de Alliantie wordt samengevat in drie kernwoorden: 

Netwerkontwikkeling, Toegang en Deskundigheidsbevordering. 

Netwerkvorming 

Doel van netwerkversterkende activiteiten is het bevorderen van samenhang en samenwerking in de 
wijk, zodat klanten de best mogelijk ondersteuning krijgen. De volgende activiteiten zijn ondernomen 
in 2019:  
 
1. Nieuwjaarsbijeenkomst ‘een ervaring rijker’ 

Op 31 januari organiseerden we de bijeenkomst ‘een ervaring rijker’. Doel van deze middag was: 

- Presentatie van het jaarplan 2019. 

- Deelnemers aan het netwerk een leuke en interactieve middag bieden die leidt tot 

verbinding, energie en betrokkenheid bij wijkzorg. 

- Een ervaring creëren waarbij hulpverleners in de huid van klanten kruipen.  

De volgende ervaringen werden aangeboden: Ouderdom, Psychose, Armoede, Dementie, LVB, 

Mantelzorg en Verslaving. 

Met 90 bezoekers en zeer enthousiaste reacties was de bijeenkomst een groot succes.  

2. Wijktafels  

In 2019 zijn 23 wijktafels georganiseerd en 9 themalunches. 

In drie van de vier gebieden is een groep wijkzorgmedewerkers uit het netwerk die de wijktafels en 

lunches samen voorbereidt en voorzit.    

Wat is hiermee bereikt? 
• De wijkzorg-overleggen resulteren in nieuwe contacten en het verdiepen van bestaande 
contacten. Gemiddeld zijn er 15 deelnemers per wijktafel en 25 per lunchbijeenkomst.  
• De themabijeenkomsten dragen bij aan deskundigheidsbevordering op inhoudelijke thema’s en 

leveren intensieve en interessante discussies en uitwisseling op. 

Thema’s van de lunches waren: 

 Huiselijk geweld 

 GGZ 

 Breinfit 

 Samenwerking tussen formeel en informeel  

 Van sociale kaart naar warme overdracht 

 Eenzaamheid bij migrantenouderen 

 Ervaringsdeskundigheid 

 Armoede 
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Aan het eind van het jaar worden de wijktafels geëvalueerd, waarbij speciale aandacht uit zal gaan 

naar de vierde wijktafel, die achterblijft in eigenaarschap , dynamiek en leereffecten. 

 
3. Kernteam  

 
Het kernteam is een platform waarbinnen ontwikkelingen in het stadsdeel met betrekking tot zorg 

en welzijn worden gedeeld. Het doel is domein overstijgende samenwerking bevorderen, kansen en 

knelpunten signaleren. Deelnemers zijn onder andere teammanagers van wijkzorgorganisaties, 

SamenDoen, OKT en WPI, vertegenwoordiging Platform Informele Zorg Nieuw-West , GGZ partners, 

welzijn, Cliëntenbelang, ELAA, ,  Stadsdeel Nieuw-West en de gebiedspartner zorg vanuit de 

gemeente.  

In 2019 is er vier keer kernteamoverleg geweest. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

doorontwikkeling sociaal domein, ontwikkelbuurten, GGZ indeWijk, Verbond van 100 en stand van 

zaken doorontwikkeling sociaal domein.   

Door een veel scherpere focus aan te brengen in het doel van het kernteam is het ontwikkeld tot een 

platform waar managers en beleidsmedewerkers met elkaar gebiedsoverstijgende thema’s 

agenderen.  De groep groeit doordat mensen graag willen aansluiten omdat zij het relevant vinden 

om op dit niveau met elkaar uit te wisselen.  

 
4. Bevorderen samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen 

 
- Samenwerking tussen formele en informele partijen krijgt vorm binnen de inhoudelijke 

thema’s GGZindeWijk en toegankelijkheid van wijkzorg voor mensen met een 

migratieachtergrond.  

- Projectleider is aangesloten bij het platform informele zorg in Nieuw-West. 

- Tijdens casuïstiek besprekingen aan de wijktafels wordt met behulp van de AKAD methodiek 

het inzetten van informele zorg gestimuleerd.  

- Het onderwerp samenwerking formeel informeel wordt geregeld geagendeerd tijdens de 

wijktafels en themalunches.  

 
5. Aandacht voor borging 

 
Door de aankondiging aan het begin van het jaar dat er sociale buurtteams gaan komen bleek het 
lastig om de geplande bijeenkomsten met bestuurders en managers te organiseren. De focus 
verschoof naar de ontwikkelingen van de toekomst en er was minder aandacht voor de Wijkzorg 
Allianties.  
Nu het stof wat is  neergedaald wordt het belang van netwerken en de borging hiervan binnen 
organisaties opnieuw herkend. Ook tijdens het kernteamoverleg is dit een belangrijk onderwerp van 
gesprek.  
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6. Samenwerking met stadsdeel Nieuw-West 

 
De samenwerking met de programmamanagers sociaal van stadsdeel Nieuw-West is verder 
versterkt. Hierdoor vindt veel uitwisseling plaats over prioriteiten in het stadsdeel en werken we veel 
samen om deze te agenderen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking binnen GGZindewijk en de 
kennissessie ‘Meedoen werkt’. 
 
7. Verbond van 100 

 
De Wijkzorg Alliantie sluit aan bij de leercirckel van het Verbond van 100. De projectleider staat in 
contact met de aanjager van het verbond in Nieuw-West. Centraal thema in het contact is de mate 
waarin het lukt om ook bij gezinnen met multi-problematiek te blijven denken in termen van 
oplossingen dicht bij. Dus in het eigen netwerk en de sociale basis. Naarmate de problematiek 
complexer wordt, worden de oplossingen vaker en soms uitsluitend in het professionele circuit 
gezocht. 
 
8. Dementie  
 
In Nieuw-West wonen relatief veel mensen met een migratieachtergrond. Veel van deze mensen 
worden steeds ouder en zij worden ook vaker geconfronteerd met dementie. De Wijkzorg Alliantie 
omarmt de activiteiten met betrekking tot de social trial in Nieuw-West en heeft zich er hard voor 
gemaakt dat er een specifieke focus komt op dementie bij mensen met een migratieachtergrond.  De 
Wijkzorg Alliantie is aangesloten bij Tao of Care en heeft hierbij succesvol aandacht gevraagd voor 
focus op migranten en dementie. 

 
 

9. GGZindeWijk 
 

Doel: Toegankelijke voorzieningen in de wijk voor mensen met psychische problematiek, zodat zij 
zich thuis voelen in de wijk, dat zij passende ondersteuning krijgen waarbij andere bewoners zo min 
mogelijk overlast ervaren. 
 
Wat is er bereikt? 

- In Nieuw-West is een netwerk ontstaan van organisaties die zich inzetten voor mensen met  
psychische problematiek . Via dit netwerk ontstaat uitwisseling en samenwerking tussen zorg 
en welzijnspartijen. Voorbeelden hiervan zijn het  project Blomwijck, de  GGZ inloop.  

- Het stadsdeel is aangehaakt op het netwerk en ziet ook graag een intensievere verbinding 
tussen welzijn (in de brede zin van het woord dus ook bijv. emancipatiecentra of lokale 
organisaties) en zorg. Aandacht voor inclusiviteit is opgenomen in het nieuwe beleidskader. 

- Dit jaar wordt twee keer de training omgaan met onbegrepen gedrag, effectief 
communiceren aangeboden aan wijkzorgmedewerkers.  

- Combiwel, De Volksbond en SEZO zijn gezamenlijk gestart met het project ‘zelfredzame 
daklozen’.  
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Toegang 
 
1. Toegankelijkheid wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond 
De Alliantie ziet dit thema als een van de belangrijkste  voor Nieuw-West. Vandaar dat er in het kader 
van het jaarplan 2020 wat uitgebreider aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de toegang 
voor mensen met een migratieachtergond. 

 
In Nieuw-West is een relatief grote groep mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
maar geen aansluiting heeft bij  het zorg- of ondersteuningsaanbod. In verhouding is bij gezinnen 
met een migratieachtergrond vaker sprake van armoede, onderwijsachterstand, en 
gezondheidsachterstand. Tegelijk wordt er in verhouding minder gebruik gemaakt van voorzieningen 
binnen wijkzorg die ondersteuning kunnen bieden.1 Het aantal overbelaste mantelzorgers is relatief 
hoog en de zorgafname relatief laag. Zowel bewoners als zorgaanbieders ervaren een kloof om 
elkaar tijdig te bereiken en goede aansluiting te vinden.  
Dit leidt tot de vraag: Wat kunnen zorgaanbieders doen om beter aan te sluiten bij de leefwereld van 
kwetsbare Amsterdammers met een migratieachtergrond zodat zij tijdig passende ondersteuning 
krijgen? En welke rol kunnen informele organisaties die met deze groepen werken hierin spelen?  
Het document ‘Wijkteams voor alle doelgroepen effectief’ van het Kennisplatform Integratie en 

Samenleving2 biedt een goed diversiteitskader met praktische tips. Dit diversiteitskader is specifiek 

bedoeld voor gemeenten en wijkteams om optimaal aan te sluiten bij de diversiteit aan bewoners in 

de verschillende wijken. Uitgangspunt hierbij is dat diversiteits-sensitief werken in ieders belang is 

omdat iedereen gebaat is bij een effectieve, duurzame en betaalbare zorg- en hulpverlening. 

Het biedt handvaten voor de werkwijze van de teams, de benodigde competenties van de 

professionals, de samenwerking met informele netwerken, het belang van een divers samengesteld 

team en het proces van verandering.  

In een gesprek met een van de schrijvers van dit document werd duidelijk hoe belangrijk de 

samenwerking, waardering en ondersteuning vanuit de wijkteams is met informele partijen die zich 

specifiek richten op bewoners met migratie-achtergrond. Dit blijkt een kritische succesfactor om de 

toegang tot wijkzorg voor deze doelgroep te verbeteren.  

 
De afgelopen maanden heeft de Alliantie diverse gesprekken gevoerd met belangen- en 
zorgorganisaties die zich bezighouden met zorg voor niet westerse migranten. Deze gesprekken 
bevestigden de inhoud van het genoemde diversiteitskader Komende periode zullen we ons inzetten 
om samen met deze organisaties aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de doorontwikkeling 
richting Buurtteams .  
De Alliantie heeft met de input uit de diverse gesprekken aanbevelingen geschreven om de 

toegankelijkheid van wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. In het kort:  

Bereiken van mensen met een migratie achtergrond 

                                                           

1 Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van het kenniscentrum voor integratie en samenleving.  
2 Dit document is te vinden op 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/diversiteitskader-wijkteams.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/diversiteitskader-wijkteams.pdf
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- Wees je ervan bewust dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van formele zorg onder 

deze groepen en dat dit soms mede aanleiding is waarom informele organisaties worden 

opgericht. Oorzaken hiervoor zijn gering vertrouwen in formele instanties en professionele 

hulpverlening. Dit wantrouwen kan te maken hebben met taalbarrières, onzekerheid over de 

consequenties van het inschakelen van formele hulp of een cultuur van schaamte.  

- Wees je ervan bewust dat er bij veel formele instellingen beperkt cultureel besef is. Hierdoor 

is er een grote afstand tussen ondersteuningsbehoefte en vraag om ondersteuning.  

- Werk samen in de organisatie van themabijeenkomsten over bijv. eenzaamheid. Help hierbij 

om de zorgvraag te herkennen en te laten zien dat ze niet de enige zijn met een probleem.  

 

Wat kunnen buurtteams doen om de kloof te overbruggen 

- Intercultureel vakmanschap is een randvoorwaarde. Dat betekent bewustzijn van diversiteit; 

cultureel sensitief zijn; inzicht in wat de migratiegeschiedenis teweeg heeft gebracht.  

- Ontwikkel een heldere visie t.a.v. culturele diversiteit en zorg ervoor dat dit wordt ingebed in 

het beleid van de buurtteams met draagvlak van management en HR.  

- Draag zorg voor een aanbod dat past bij de doelgroep; bij meer aandacht voor de toegang 

moet ook het aanbod daar achter klaar staan.  

- Draag zorg voor een team dat (cultureel) divers is samengesteld om de herkenbaarheid te 

vergroten en de ervaringskennis in het team te verbreden. 

 

Samenwerking tussen formele en informele organisaties 

- Ga de samenwerking aan als gelijkwaardige organisaties met een andere werkwijze. Formele 

organisaties zien vrijwillige partijen vaak als toeleidingskanaal. Informele organisaties 

ervaren weinig erkenning voor wat zij doen. Ook is de samenwerking meestal niet 

wederkerig.  

- Respecteer en waardeer de eigen werkwijze van informele organisaties. Zij investeren veel in 

het opbouwen van vertrouwen en nemen tijd om een relatie op te bouwen. Ze werken veel 

minder oplossingsgericht, hebben geen vaste kantooruren en creëren juist daardoor ruimte 

om een relatie op te bouwen.  

- Biedt vanuit de formele zorg ondersteuning aan de vrijwilligers bijvoorbeeld in de vorm van 

het faciliteren van ruimte, maar ook ondersteuning voor de vertrouwenspersonen. Zij 

hebben vaak te maken met zeer complexe hulpvragen.      

 

 
Ook wordt tijdens wijktafels en netwerkbijeenkomsten gewerkt aan  verdere bewustwording bij 
wijkzorgmedewerkers.  
 
2. Samenwerking met woningcorporaties 

 
Rochdale is aangesloten bij het kernteam. Dit kan nog verder uitgebouwd worden. Rochdale stelt 
zich ook op als een actieve partner in de wijk en zoekt inhoudelijk samenwerking. Een voorbeeld 
hiervan is dat zij wijkzorgpartners hebben uitgenodigd input te leveren voor hun plannen voor de 
ingrijpende vernieuwbouw de komende 10 jaar in de Lodewijk van Deysselbuurt in Geuzenveld. 
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3. Samenwerking SEZO/MEE/Sociaal loket 

 
Er is samenwerking tussen SEZO, MEE en het Sociaal Loket, met name medewerkers weten elkaar te 
vinden als er vragen  zijn of als er sprake is van toeleiding van cliënten. 
 
4. KOPPL 
 
Er zijn vier KOPPL zuilen geplaatst in Nieuw-West. KOPPL  is bij verschillende wijktafels uitgenodigd 
om zich te presenteren.   
 

Deskundigheidsbevordering 
 

1. Wijkzorg Nieuw-West sluit aan bij de stedelijke deskundigheidsbevordering. 

 
2. Op stadsdeelniveau zijn de activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering 

omschreven bij de andere thema’s: wijktafels, jekuntmeertours, training omgaan met 
onbegrepen gedrag, signalen overbelaste mantelzorgers etc. 

 

Communicatie 
 

- We hebben een flyer gemaakt waarin de resultaten uit 2018 en doelen voor 2019 op een 
toegankelijke manier zijn beschreven, zodat deze gemakkelijk gedeeld konden worden met 
mensen in het netwerk.  

 
- Sinds februari is er vier uur per week een communicatiemedewerker aangesteld. In 

samenwerking met de projectleider zorgt zij voor de externe communicatie richting het 
netwerk. Dit gebeurt onder andere via de website en maandelijkse nieuwsbrieven.   

 
- Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatie in het 

netwerk. De uitnodigingen voor de wijktafels en andere netwerkbijeenkomsten worden via 
Mailchimp op herkenbare wijze verstuurd en mensen in het netwerk worden via 
nieuwsbrieven en de website op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Mensen uit het 
netwerk krijgen de mogelijkheid om zelf nieuws onder de aandacht te brengen.   

 
De resultaten via de website Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West zijn positief: 
 

- Het totaal aantal bezoekers vanaf 1 maart tot en met 22 oktober 2019:  1.860 
 

- Het totaal aantal paginaweergaven in deze periode: 8.530 
De top 5 van de meest bezochte pagina’s: 

o 1. Homepage Wijkzorg Alliantie Nieuw-West,  
o 2. Agenda,  
o 3. Wijktafels,  
o 4. Verbond van 100 in Nieuw-West,  
o 5. Aanmelden voor wijktafels/themalunches) 

 
- Nieuwsbrief: Er zijn tot nu toe 3 nieuwsbrieven verschenen (juni, juli, september 2019). Er 

zijn op dit moment 324 abonnees. 
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Focuspunten 2020 
 

In 2020 richt Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West zich naast de stedelijke aandachtspunten en de 
voorbereiding op de Buurtteams Sociaal, met name op 5 onderwerpen die in dit stadsdeel extra 
aandacht behoeven. Daarnaast zijn er tijdens het kernteamoverleg in september 2019 een aantal 
‘Parels’ in het stadsdeel benoemd. Vanuit de Alliantie zullen we ons inzetten om ervoor te zorgen dat 
deze parels goed ingebed blijven in het aanbod in het stadsdeel in aanloop naar de Buurtteams 
Sociaal. 
De vijf Focuspunten voor 2020 in Nieuw-West zijn: 

 
a. Toegankelijkheid van wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren. 

(met stip op 1) 
 
De Alliantie Wijkzorg Nieuw-West wil in  2020 in twee lijnen verder gaan met dit thema: 
 

1. In lijn 1 richten we ons op bewustzijnsvergroting bij aanbieders en het verbinden met 

informele partijen. Het is belangrijk dat aanbieders zelf kijken wat ze kunnen doen om de 

toegankelijkheid te vergroten voor de doelgroep met migratieachtergrond. Het thema wordt 

geagendeerd op verschillende bijeenkomsten, o.a. wijktafels, kernteam en 

themabijeenkomsten. Daarnaast zal de Nieuwjaarsbijeenkomst op 28 januari grotendeels in 

dit thema staan met workshops ‘kruip in de huid van de Amsterdammer met 

migratieachtergrond die zorg of ondersteuning nodig heeft’.  

 

 

2. In lijn 2 zullen we de gemeente adviseren over de toekomstige buurtteams in Nieuw West. 

Het is van groot belang dat de buurtteams in staat zijn àlle inwoners van Nieuw- West te 

bereiken.  
Wij adviseren de gemeente om in ieder geval onderstaande aanbevelingen over te nemen bij 

de toekomstige buurtteams:  

- Bewaar de expertise van de huidige (formele) organisaties die nu in Nieuw West goed zijn 

om de doelgroep met migratieachtergrond te bereiken. 

- Draag zorg voor een aanbieder(s) die (bewezen) kennis en ervaring heeft in het werken met 

de doelgroep met migratieachtergrond (in het bijzonder Turks en Marokkaans i.v.m. de 

doelgroep in Nieuw-West). 

- Draag zorg voor een aanbieder(s) die de meerwaarde van de samenwerking tussen formeel 

en informeel erkent en hierin ook bewezen ervaring heeft.  

 

- Op 16 januari 2020  zullen wij een bijeenkomst met gemeente, stadsdeel en enkele 
aanbieders organiseren om hierop door te praten. Het diversiteitskader van het 
Kennisplatform Integratie en Samenleving zal hierbij als onderlegger worden gebruikt, 
versterkt met de input uit de interviews.   

- Op 28 Januari  vind de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats met het thema ‘kleurrijk Nieuw-West 
 

b. GGZindeWijk 
Continueren van het reeds opgebouwde netwerk.  
- Ondersteunen van de GGZindeWijk pilot in Osdorp (Blomwijck). 
- Samen met het stadsdeel aanjagen van een tweede pilot in Geuzenveld-Slotermeer.   



 
 

 
9 

 
 

 
c. Participatie en werk 
Binnen het sociaal domein is werk vaak een laatste stap in een langdurig proces.  Het streven naar 
betaald werk zit  als het ware niet vanzelfsprekend in het DNA van de gemiddelde professional in de 
wijk. Dit terwijl het hebben van een baan voor veel mensen op zoveel levensgebieden verrijkend is 
en dito oplossingen biedt. De Alliantie wil meewerken om de zin van werk en werktrajecten beter te 
laten landen bij de werkers (en daarmee ook bij de bewoners) in Nieuw-West 

- Netwerkvorming met WPI. Samen met WPI onderzoeken waar de gemeenschappelijke 
behoeften liggen en hoe dat vorm kan krijgen.  

- Afstemmen met betrekking tot de COHORT aanpak 
- Kennissessie Meedoen werkt op 11 november 

 
a. Statushouders 

 
We willen beter zicht krijgen op de specifieke zorgvragen van deze doelgroep en de partijen die met 
deze groep bezig zijn met elkaar verbinden en zorgen dat ze van elkaar op de hoogte zijn. 
Bijvoorbeeld huisartsen, Vrouw & Vaart en HVO-Querido.  

 
b. Mantelzorg  

 
De Alliantie Nieuw-West onderschrijft het stedelijke: Plan van Aanpak: vergroten bereik 
mantelzorgers via bestaande samenwerking binnen wijkzorg. SEZO is hierin “in de lead” en 
binnen de Alliantie zal specifieker worden gekeken wat zij kan faciliteren, stimuleren en 
verbinden  Denk hierbij vooral in combinatie met Dementie en toegang tot zorg voor mensen 
met een migratie achtergrond. 

 

 

Parels van Nieuw-West 

In 2020 zet de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West zich in voor het inbedden van een aantal parels in het 

stadsdeel door ze onder de aandacht te brengen tijdens de netwerkbijeenkomsten en in onze 

communicatie. De parels en werkzame principes (zie bijlage 1) zijn opgehaald in het kernteam op 

basis van de volgende vragen: 

Wat vind jij een parel in Nieuw-West? Welke werkwijze / activiteit is een voorbeeld voor de stad? 

Door welk initiatief of activiteit werden Amsterdammers, professionals en vrijwilligers gelukkiger? 
 
De werkzame principes die we herkennen in deze parels zijn: 

- Het zijn de mensen die het doen, de kracht van initiatieven zit vaak in de mensen die het 
uitvoeren. 

- Wederkerigheid: deelnemers dragen hun steentje bij. Dat werkt veel beter in het kader 
van empowerment. 

- Er moet ruimte zijn voor creativiteit in de uitvoering.  
- Uitvoerders komen  achter de voordeur. Het vraagt dat mensen die dit werk moeten 

doen ruimte en vertrouwen krijgen om dit te doen. 
- Locatie is belangrijk. Het werkt goed als er gebruik gemaakt wordt van toegankelijke, 

herkenbare locaties zoals Huizen van de Wijk of emancipatiecentra. 
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- Wat maakt dat een persoon een parel kan worden: de kaders ‘wat’ worden helder 
gemaakt door de opdrachtgever of de organisatie. Het ‘hoe’ wordt vrij gelaten waardoor  
ruimte ontstaat voor het ondernemerschap en de creativiteit van mensen.  
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Radardiagram  

Betreft Wijkzorgnetwerk:  Wijktafels en Alliantie  Nieuw-West 

Ingevuld door : Regiegroep en 38 deelnemers Wijktafels in Slotervaart, N Sloten De 

Aker, Geuzenveld Slotermeer Oktober 2019  

 

Toelichting op de scores 

Celnr Toelichting 

1.Cliënt  Je kijkt onwillekeurig vanuit je eigen doelgroep 

3.Netwerk Wel stappen vooruit, maar door de versnippering van aanbod HVDW, door  

verschillende aanbieders wordt het ook onoverzichtelijker 

9. Autono. 

Netwerk  

Teambudget  is een mooi werkend voorbeeld. Het kerngroep in NW is sterk 

betrokken bij de netwerkontwikkelingen 

10.Gemeente Gelezen als stadsdeel , bij regiegroep, aderen wisselend                                                     

“ De gemeente realiseert zich niet hoe goed sommige samenwerkingen gaan.” 

Relatief veel 0 scores bij gemeente: Erg veel onvrede over de formulering:                      

Deze ambtelijke  taal staat werkers op de vloer tegen (Jammer) 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
clientsturing

Ruimte van
professionals

Aard netwerk

Management

Collectief leren

Kwaliteit en
methode

Informatie en
registratie

Innovatiekracht

Autonomie vh
netwerk

Rol Gemeente
Regiegroep Alliantie 2019

Wijktafel Slotervaart

Wijktafel N Sloten De Aker

Wijktafel Geuzeveld
Slotermeer
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Bijlage 1 Parels in Nieuw-West 

 

ESAN, omdat er hier laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd voor (kwetsbare) ouderen, die direct 
aansluiten op de leefwereld van de ouderen, dingen die het dagelijks bestaan raken. 
Resultaat is dat ouderen goede bruikbare informatie krijgen waarmee ze ook echt iets kunnen doen, het hen 
helpt om keuzes te maken die voor hen passend zijn. Ook is de ESAN een ontmoetingsplek een gezellige 
huiskamer waar ouderen zich thuis en veilig kunnen voelen. 
 
De Gezondheidsambassadeurs van Eigenwijks 
De Gezondheidsambassadeurs vind ik geweldig vanwege de het samenbrengen van ‘wetenschappelijke’’ kennis 
en kennis op buurt- en relatieniveau, de heel goed georganiseerde opleiding, de continuïteit, en vooral het 
enorme enthousiasme en de betrokkenheid van de ambassadeurs. 
 
Radio Van Deyssel 

Radio van Deijssel is een heel erg mooi kleinschalig project van theatermakers die tot in de haarvaten van de 
buurt kruipen en prachtig intiem community theater maken. 
 
In de preventie cursus Beter Contact met je baby werken Prezens en OKT Amsterdam al jaren samen. 
Deze cursus biedt jonge ouders een laagdrempelige mogelijkheid om op een prettige manier contact te maken 
met hun baby en met andere ouders die stress ervaren in het ouderschap. Dit is voor de meeste ouders al 
genoeg om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ouders die meer nodig hebben kunnen soepel doorstromen naar 
hulp van het OKT en Prezens. 
  
Het project Gouden mannen "Eenzaamheid voelt als opgesloten zitten in een kooi, maar door Gouden 
Mannen kom je eruit”. Gouden Mannen werkt aan het succesvol losbreken uit een gevangenschap van 
eenzaamheid en weer de verbinding aangaan met zichzelf, hun netwerk, de maatschappij en de toekomst. Het 
werkzame principe hierbij is dat er niet wordt gekeken naar iets nieuws uitvinden maar er wordt aangesloten 
bij wat deze mannen al hebben.   
  
Wasilis Psathas, buurtwerker van Combiwel. Wasilis betrekken bij je project, garandeert succes!  Hij is een 
‘lopende sociale kaart’, zeer verbindend, heeft een groot hart voor de buurt en zijn bewoners. Zijn werkwijze 
draagt bij aan een fijne samenwerking (waar hulpverleners en samenwerkingspartners gelukkig van worden) en 
sociale inclusie (waar de buurt gelukkig van wordt).  
  
Als ‘projectparel’ in Nieuw-West denk ik aan de samenwerking in de Beerenbrouckbuurt tussen 

Philadelphia, Cordaan, GGZ inGeest én de buurt. Met de methode Community Building worden sociale 
verbindingen gelegd, ontstaan gezamenlijke activiteiten tussen buurtbewoners, kwetsbaar en minder 
kwetsbaar.    
  
Buurtbuik en de Geluksdisco.  
Voor mij is de succesformule samenwerking tussen partijen die elkaar niet beconcurreren maar samenwerken 
en de burger/patiënt centraal stellen.  
 
Klussenteam Nieuw-West 

Eetgroepen en sportgroepen met bewoners samen: goedkoop, laagdrempelig, professionals weten het ook 
te vinden, continuïteit, eten verbind gemakkelijk 
Informele spreekuren: studenten die inloopspreekuren begeleiden. (Vooruit, Boot, Academie van de Stad) 
Daar zit een energie waar bewoners zich prettig bij voelen. Ze vormen daardoor een belangrijke schakel.  

 
Belangenorganisaties met Turkse en Marokkaanse achterban die mensen bereiken die door 
reguliere organisaties niet gemakkelijk bereikt worden. Het is belangrijk deze partijen te erkennen en 
waarderen zodat ze kunnen blijven doen waar ze heel goed in zijn.  
 
Westside: lunchroom waar mensen uit de buurt ook werken, voor lage prijs goede lunch. Maaltijden van de 
Voedselbank worden daar uitgedeeld. 


