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1. Van jaarplan 2019 naar doorontwikkeling 2020 
 
Het jaar 2020 wordt een voortzetting van onze activiteiten en leerprocessen sinds 2017.  Een continuering van alle 
ontwikkelingen m.b.t. wijkteams en buurtzorg die wij in voorafgaande jaren zijn gestart. Met focus op 
netwerkversteviging, toegang tot zorg, ondersteuning dichter bij bewoners en deskundigheidsbevordering. Zowel 
lokaal in onze eigen alliantie als gezamenlijk met de zeven allianties! 
 

2. Functioneren Alliantie Zuidoost 
We kijken terug op ons eigen functioneren. ‘Lessons learned’ uit ervaren problemen en successen die we hebben 
bereikt. 

 
2.1 Lessons learned 

 Rol projectleider en alliantie 
De afgelopen twee jaar heeft onze alliantie een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt, er is al veel 
bereikt. Er zijn nu meer karttrekkers en partners die gezamenlijk alle acties oppakken. De borging van 
onze ontwikkelingen rust daardoor op een breder fundament. De projectleider doet steeds minder in de 
uitvoering en pakt steeds meer de rol van aanjager en procesbewaker. Waardoor initiatieven en kansen 
sneller en doelgericht  worden opgepakt door de netwerkpartners. De Alliantie fungeert nu meer als 
stuurgroep en de netwerkpartners in het  veld zijn met elkaar een daadwerkelijke wijkalliantie aangegaan.  

 

 Wijzigingen in de samenstelling van de alliantie 
Sinds begin 2019  heeft Maarten van Dongen de voorzittersrol op zich genomen. Daarnaast zijn er wat 
ledenwisselingen geweest; Mathias de Vries (Cordaan) heeft zuidoost verruild voor zuid, vanuit Zuid is 
Joke van der Veen (Cordaan) aangeschoven. Len van Eeden (Amsta) is toegetreden en Karin Bosch (Amsta) 
afgetreden. Nadat Stef Spigt  in december 2018 met pensioen is gegaan,  is er vanuit Amstelring geen 
opvolger gekomen. De nieuwe leden zorgden  voor frisse input en een nieuwe kijk naar zaken.  

 
2.2  Waarmee heeft de Alliantie Wijkzorg in 2019 het verschil kunnen maken? 
 Van bank naar bed 

Met de “zelfredzame dakloze” (economisch dakloze) worden Amsterdammers aangeduid die door 
omstandigheden dakloos zijn geworden, maar zonder psychische en/of verslavingsproblematiek. Zonder 
indicatie voor een dergelijke problematiek kan geen beroep op maatschappelijke opvang worden gedaan! 
In de praktijk wordt er bij familie of vrienden van bank naar bank verhuist, of in de auto geslapen. Het is 
een categorie daklozen die tussen wal en schip valt.  

 
Op iniatief van de alliantie heeft een kernteam bestaande uit  

 projectleider wijkzorg  
 bestuurder van Venzo  
 Beheerder Buurtwerkkamer  
 de Regenbooggroep, 
 beleidsmedewerkster van Madizo en  
 de teamleider van het sociaal loket  

zich ingespannen om de ondersteuning van deze categorie daklozen 
te verbeteren.  

 
 
Het proces is in kaart gebracht, een 
locatie gevonden, een coördinator 
geleverd en lijnen naar betrokken 
organisaties uitgezet. En alles met 
gesloten beurzen!  
 
Stadsdeelbestuurder Jacob 
Wedemeier gaf in juni het officiele 
startschot voor dit project. In een 
workshop ervaarden deelnemers aan 
het project met een spel wat het 
betekent om dakloos te zijn. 

Werkbare elementen:  
Laagdrempelige inloop in de 
eigen buurt van de dakloze. 
Huiselijke ‘look & feel’ van de 
inlooplocatie, waar alle relevante 
partijen bij elkaar zijn. Wat een 
directe integrale aanpak mogelijk 
maakt! 
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Resultaat: 

 Snelle start van de coördinator die op spreekuurdagen gemiddeld 3 intakes heeft. 

 Netwerkpartners dragen ook klanten aan buiten de formele toegang om (Jan van Galenstraat). 
Met ondermeer een link naar het verbond van 100 (Buurtteam proeftuin H-buurt / De Poort). 

 Goede en gelijkwaardige samenwerking tussen informele en formele zorgpartners. 

 De  ‘zelfredzame’ dakloze Amsterdammer wordt direct geholpen! 

 Een beter inzicht in het gebrek aan sociale huurwoningen. De wachttijd voor een woning duurt 
te lang! De regenbooggroep heeft deze woningnood in de media onder de aandacht gebracht. 
Verschillende partners hebben met het stadsdeel (bestuurder en afdeling armoedebestrijding) 
de krachten gebundeld om met woningbouworganisaties deze woningnood te bespreken. In 
de 2e week van November is een aktieplan met aanbevelingen opgeleverd. 

 
 Paramedici  betrekken bij ‘Welzijn Op Recept’  

De alliantie heeft samen met 
 Participatie en Opbouwwerk Zuidoost (POZO) en 
 ELAA  

een kennismiddag voor paramedici georganiseerd. Met als 
doel  dat zij kennis nemen van het concept Welzijn Op Recept 
en om hen bij dit netwerk te betrekken. 
 
Want ook paramedici zien veel problemen op 
maatschappelijk gebied,  waarbij zij niet altijd goed weten 
‘hoe en waar’ naartoe te verwijzen. Veel gedeelde vragen en 
behoeftes zijn die middag beantwoord. En  er is de wens voor 
een vervolgbijeenkomst. 
 
Resultaat: 

 Welzijn Op Recept staat beter op de kaart. Er is meer inzicht in waar paramedici en het netwerk 
elkaar voor kunnen inzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en bewegen. 

 Binnen het samenwerkingsverband zijn er tussen de verschillende domeinen kortere lijnen 
ontstaan. Waar bijvoorbeeld Het Verbond van 100 weer profijt van heeft. 

 Er zijn meer goede doorverwijzingen buiten de huisartsen om. 
  

 Samenwerking tussen woningbouw, stichting Woon en netwerkpartners 
Stichting Woon gaf inzicht in de samenhang tussen gebreken aan woningen die bewoners ervaren, en 
problemen als schulden, armoede en gezondheidsklachten. Naar aanleiding daarvan is er een team 
gevormd met:  

 een afgevaardigde  van stichting Woon,  
 Eva den Buurman (stadsdeelgebiedspartner),  
 Ahmed Saglem (stagiaire stadsdeel),  
 Trekker wijktafel Bijlmer-centrum Willeke Dobbelear (MEEAZ),  
 Paul Chin (gebiedsmakelaar h buurt) en  
 Projectleider wijkzorg.  

 
Bewoners vinden vaak de weg naar de  bestaande voorzieningen niet. Hoe komt dit? Kan dit in de H buurt 
worden onderzocht? Stagiair Ahmed heeft dit onderzocht, met twee onderzoeksvragen:  

 Waarom komen klanten niet aan bij de toegang in zuidoost?  

 Waarom worden in de wijk Hoptille de basisvoorzieningen niet gebruikt? 
 

De uitkomst van zijn onderzoek gaf inzicht in een oplossingsrichting. Breng de wijkzorg dichter in de 
wijken en creëer continue acties voor meer bereik en resultaat. Eénmalige acties op één plek zijn 
onvoldoende. 

 Ten opzichte van andere wijken in zuidoost zijn er in de H-buurt weinig voorzieningen.  

 Woningbouwcorporaties kunnen een belangrijke partner zijn op het gebied van gezondheid, 
schuldenproblematiek en welzijn.  
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Projectleiders van Ymere waren zeer bereid om hier  naar te luisteren en een samenwerking aan te gaan 
voor zowel De Poort, als H buurt. Zij hebben ook de flat Hoptille 183 voor langere tijd aan de Alliantie ter 
beschikking gesteld, waarmee blijvende, doelgerichte initiatieven in de H-buurt mogelijk worden. 
 
Resultaat: 

 In samenwerking met Playgroundcity-oprichter Arjen Heus is Hoptille 183 een heus Living Lab 
geworden: een multifunctionele werk- en samenkomstplaats in de buurt, voor de buurt, waar 
op een integrale manier wordt samengewerkt. Met een duidelijke verbinding tussen de BWK, de 
Handreiking en het kenniscentrum in De Poort.  

 Halverwege 2019 is ook het Verbond van 100 (buurtteam H-buurt/Poort) hier aan toegevoegd. 
De beperkte kosten verbonden aan dit initiatief worden nu door hen betaald. Waarbij alle 
partners ook iets bijdragen. Een succesvol initiatief dat het idee van wederkerigheid en 
verbinding ten volle uitademt! 

 De eerste ervaringen opgedaan met Hoodlab, de container die in Reigersbos werd neergezet, 
worden nu gebruikt in het zogenaamde Designer thinking -concept: een proces en plan voor de 
ontwikkelbuurten van zuidoost en meer specifiek voor de H-buurt/De Poort.  

 Onder andere met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gaan we toetsen of onze inzet voor 
bewoners ook een wezenlijk verschil maakt. (Zie bijlage canvas).  

 Daarnaast verbinden we netwerken aan huidige projecten, met een uitloop naar 2020. Is de 
Hoodlab-container vooral in de zomer goed te gebruiken, met Hoptille 183 worden onze 
activiteiten ook in het gure jaargetijde voortgezet! 

 Sinds de start in juni 2019 weten bewoners en samenwerkingspartners het Verbond van 100 al 
goed te vinden. 

 In samenwerking tussen  
 Ymere,  
 MaDizo,  
 Ambulante zorg,  
 Loket wonen en overlast,  
 Wijkadvies,  
 Wijkagent en  
 Gebiedsmakelaar  

is een succesvolle actie ingezet: Portiekgesprekken.  

 Afdeling armoedebestrijding stadsdeel (Doris Bolten), Stichting Woon en Alliantie Wijkzorg 

hebben gemeenschappelijk een stuk geschreven over “Effecten, knelpunten en oplossingen voor 

het probleem van fysieke gebreken aan de woonomgeving in samenhang met schulden, armoede 
en gezondheidsklachten”. Hiermee willen we binnen de “gemeentelijke muren” dit probleem 
beter onder de aandacht brengen. 

 

 Portiekgesprekken uitgelicht 
Er is een keihard verband tussen 
fysieke woonomstandigheden en 
sociale problematiek. Het één 
beïnvloed het ander, vaak negatief. Dit 
werd tot nu toe niet voldoende 
onderkend, met een verslechterend 
effect op bewonerswelzijn. 
 
Met verschillende partners (zie 
hierboven) is het initiatief 
Portiekgesprekken gestart. Met een 
flyer worden bewoners uitgenodigd 
voor een gesprek. Waarin zo breed 
mogelijk op alle leefdomeinen over 
klachten of  problemen  word 
gesproken. Indien gewenst, word er 
direct gefaciliteerd of doorverwijzen 
naar het spreekuur van de 
wijkbeheerder van Ymere. 
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 Resultaat: 
 Inzichten 

 Bewoners hebben nog weinig vertrouwen in ondersteunende partners. Zij ervaren dat er veel 
wordt beloofd met weinig of geen resultaat. Vertragingen worden niet gemeld, of wat daarvan 
de oorzaak en opvolging is. Woningcorporatie en gemeente koppelen onvoldoende terug.  
Met een periodieke nieuwsbrief met terugkoppeling van (opvolging van) gemaakte afspraken, is 
dit sentiment onder bewoners al iets omgebogen. Verwachtingenmanagement is een kritiek 
punt. Ook voor ons die de portiekgesprekken doen! Beloof vooral wat je kunt waarmaken en 
kom die belofte dan ook na. 

 Na elk bezoek van een cluster is er geëvalueerd en de aanpak bijgesteld:  
 Kies de juiste tijdstippen voor gesprekken; 
 Zorg dat de juiste mensen bij een gesprek aanwezig zijn;  
 Verzorg een gezamenlijke periodieke nieuwsbrief.  

De wijkbeheerder en Juulja Schafrat van Cordaan (ambulante zorg) zijn de twee trekkers van 
portiekgesprekken geworden. Projectleider wijkzorg bewaakt het proces, betrekt waar nodig 
andere personen en/of organisaties en koppelt afgesproken acties en informatie aan de juiste 
personen terug. Zodat bewoners adequaat worden gefaciliteerd. 

 In tegenstelling tot het onderzoek van 2 jaar geleden, wonen er per portiek nu twee gezinnen, 
in plaats van één, die om de een of andere reden geen of onvoldoende toegang hebben tot 
noodzakelijke ondersteuning. 

 
Resultaat 

 In 2020 zullen ook in Hoptille/H-buurt portiekgesprekken worden gehouden. 

 Bewoners willen een WhatsApp-groep of facebook pagina  voor ‘De Poort, die ook met de 
bewonerscommissie is verbonden. Zo kan iedereen van actualiteiten op de hoogte worden 
gehouden en de onderlinge cohesie wordt verbeterd.  
POZO is gevraagd om de bewoners handvaten aan te reiken “hoe gezamenlijk een activiteit te 
ondernemen”, met als doel de oprichting van een stevige bewonerscommissie. Wie de 
WhatsApp groep of facebookpagina gaat beheren staat nog ter discussie, wenselijk is Ymere en 
bewonerscommissie. 

 Naar inzicht van de woningcorporatie is er een overschot aan sociale woningtoewijzing. In plaats 
van 30% bleek 50% van de woningvoorraad op sociale gronden te zijn toegewezen. Het 
toewijzingsbeleid is hierop aangepast. Op sociale toewijzing  is een tijdelijke stop doorgevoerd, 
met als doel: een meer evenwichtige verdeling van bewoners in een buurt. In De Poort is 
armoede en andere sociale problematiek net zo hard oververtegenwoordigd  als in de H-buurt! 

 Bewoners vanuit omliggende wijken maken meer gebruik van het kenniscentrum waar 
spreekuren worden gehouden, ook door overige partners als Job-Hunters en MaDizo. Het 
kenniscentrum is dichtbij en laagdrempelig. Tijdens het winkelen kan je al even naar binnen 
gaan. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, verschillende bewoners geven echter aan het 
kenniscentrum te hebben ontdekt. Een dergelijke laagdrempelige setting kan meer gestimuleerd 
worden. 

 Vanuit de wenselijkheid dat alle belanghebbende partijen, zoals winkeliersvereniging, 
gemeente, woningbouwvereniging en banken, er een gemeenschappelijke visie op na houden 
met betrekking tot doelstelling en uitvoering van alle 
plannen in en rond De Poort, is er inmiddels een 
gemeenschappelijke visie opgesteld. 
 
Advies 

 Vandaag de dag wonen mensen met een zorgbehoefte 
langer thuis. De huidige woningvoorraad is hiervoor niet 
geschikt. Er kan bijvoorbeeld geen traplift worden 
geplaatst, of het is niet mogelijk om een scootmobiel te 
gebruiken, omdat alleen trappen toegang tot de dekken 
geven (woningen boven de winkels) enzovoort. Vanuit het 
verleden is hier onvoldoende op  geanticipeerd. Op de een 
of andere manier moeten woningcorporaties hier nu 
oplossingen voor ontwikkelen, waar afspraken over 
zouden moeten worden gemaakt. Met betrekking tot 
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scootmobielen is er soms een tijdelijke oplossing: de aanwezigheid van een goederenlift. 
 

3. Evaluatie doelstellingen 2019 en hoe verder in 2020 
 
In 2020 ligt de focus op doorontwikkeling, overdracht en borging van de drie hoofdpijlers  

 Toegang,  
 Netwerkversteviging en  
 Doorontwikkeling netwerkversteviging georganiseerd en lokaal informeel. 

 
De alliantie adviseert, ontwikkelt en initieert. Met de gemeente, stadsdeel en/of andere netwerkpartners 
ontwikkelt zij gezamenlijke acties op actuele thema’s en onderwerpen. 
 

Netwerkvorming en versterking 
 

1. Versterken overlegstructuur formeel/informeel 
 Doorontwikkelen en/of bijstellen van de overlegstructuur, gericht op een stevige samenwerkingsbasis 

voor formele en informele partijen. Waarmee invulling kan worden gegeven aan hun adviesrol naar 
gemeente en samenwerkingspartners.  En het onderlinge draagvlak voor ontwikkelingen/acties wordt 
vergroot. 

 Opdat formele en informele zorg/ondersteuning beter aansluit bij de zorgvraag van de klant. 
 

 Activiteiten 2019 
 Het georganiseerd overleg (GIZZO) is door de projectleider overgedragen aan de twee trekkers van 

betrokken organisaties Markant en Burennetwerk. Om de acht weken is er een overleg. Waarmee 
er een stevige basis is gelegd voor ontwikkeling en groe. En is er behoefte aan meer kennismaking 
en samenwerking met (nieuwe) lokale partners. 

 De Alliantie faciliteert met ruimte en middelen.  
 

 Resultaat 
 Met meer structureel overleg zijn draagvlak en netwerk vergroot. 

 Er is meer duidelijkheid op kennis, inhoud en takenpakket van de verschillende 
samenwerkingspartners. 

 Meer warme doorverwijzingen door kortere lijnen. 

 Lastige casuïstiek wordt gezamenlijk besproken en opgelost. 

 Er is een start gemaakt met het beheersbaar maken en houden van wachtlijsten. 

 Onderlinge samenwerking is versterkt en op thema’s en gemeenschappelijk doelen zijn de krachten 
gebundeld 

 De samenwerking met IZAZO wordt steeds beter. Zichtbaar in het elkaar informeren over lopende 
activiteiten binnen het sociaal domein. We vinden elkaar waar wij zien dat samenwerking het 
verschil kan maken. 
 

 Advies/inzicht 
 Overlegstructuren en netwerken hebben constante aandacht nodig! Het onderhouden van een 

netwerk kost tijd en inspanning en is vooral behoefte-gestuurd. 
 

 Verder in 2020 
 De alliantie gaat op dezelfde voet verder met het doorontwikkelen en verbinden van 

overlegstructuren met toegevoegde waarde. 

 Projectleider wijkzorg draagt taken, zoals bijvoorbeeld voorzitterschap klankbordoverleg gefaseerd 
over aan de verschillende wijkzorgpartners. 

 Het thema cultuur sensitieve zorg wordt in samenwerking met playgroundcity verder uitgewerkt. 

 Een bijeenkomst rondom het thema Netwerkversteviging: bewustwording van het effect op je klant. 
Wat zijn effecten van verbindingen tussen lokaal, georganiseerd en formeel? Met een focus op de 
H- buurt en De Poort, opdat het buurtteam (verbond van 100) dit netwerk verder kan onderhouden 
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en daarbinnen effectief klanten doorverwijzen. Met als belangrijk uitgangspunt dat voor goede zorg 
en ondersteuning we niet zonder informele samenwerkingspartners kunnen!  

 

2. ‘Versterken toegang tot wijkzorg’ en ‘Verlagen van drempel toegang tot zorg’ 
(Samenvoeging punt 2. en 7. uit plan 2019) 

 In ontwikkelbuurten aansluiten bij lokale verandertrajecten en sociaal maatschappelijke projecten 
gemeente, zoals bijvoorbeeld project ‘Statushouders’.  
De alliantie neemt een meer adviserende rol in. 

 Meer ondersteuning van buurtgerichte acties zoals bijvoorbeeld ‘Thuis in de wijk’ en ‘De zelfredzame 
dak- en thuisloze’. Versterken van de samenwerking formeel, infomeel en stadsdeel (one-stop-shop 
idee op meerdere plekken). Opzetten van doorverwijsplekken op openbare plaatsen zoals buurthuizen, 
of via een Alliantie-Bus die naar buurten toegaat. 

 Zorgtoegang letterlijk dichterbij in de buurt brengen met een bus of container. Opdat mensen die 
minder mobiel zijn, of niet naar een buurthuis gaan, ook worden bediend. 

 Waarmee ook samenwerking tussen netwerkpartners en warme overdracht wordt bevorderd; 

 Starten van voorbereidende gesprekken hierover met Hoodlab- Playground city. 
 

 Activiteiten 2019 
 Actieve betrokkenheid bij de opzet van verschillende acties in de 6 ontwikkelbuurten, door o.a. de 

projectleiders met raad en daad te adviseren over mogelijkheden en oplossingen bij problemen.  

 Samenwerking met verschillende gebiedsmakelaars en andere afdelingen binnen het stadsdeel en 
centrale stad. 

 Uitwerking van het one-stop-shop idee, door openstelling van verschillende locaties van 
netwerkpartners. Zodat er meer integraal werd samengewerkt, dichterbij bewoners en niet op één 
locatie. 

 Project ‘Statushouders’ is aangepast, na gesprekken  met ongedocumenteerden, waarbij de 
alliantie meewerkte aan onderzoeken/interviews. 
 

 Resultaat 
 Het netwerk is uitgebreid met domein-overstijgende personen, organisaties en partijen.  

 Het belangrijkste resultaat: De alliantie en het netwerk hebben een beter beeld gekregen van de 
problemen in de verschillende buurten.  

 Dat een flat een dorp op zich is, met eigen problemen en successen.  
 Dat daarom acties binnen een wijk over de wijk moet worden verspreid. 
 Dat de kracht van herhaling een kritische succesfactor is! 
 Dat vraag en aanbod niet altijd matcht, of dat er onvoldoende aanbod is in een 

wijk/gebied. 
 

 Playgroundcity: 
In samenwerking met Hoodlab en betrokken netwerkpartners (formeel en informeel) gewerkt aan 
een gezamenlijke opdracht:  Reigersbos beweegt.  Hierin waren ruim 35 organisaties, actieve 
bewoners en vrijwilligers betrokken bij het ophalen van informatie op alle leefgebieden onder 
bewoners. Met als resultaat een Reigersbos magazine, Waarmee zichtbaar werd dat vraag en 
aanbod onvoldoende match met de behoefte van bewoners. Lokale organisaties en partners 
ontwikkelen naar aanleiding hiervan acties om deze kloof te dichten. 

  De alliantiewijkzorg  heeft de Living Lab aanpak op Hoptille 183 verbonden met bestaande 
projecten, zoals verbond van 100 en onderwerpen uit het gebiedsplan (Zie ook canvas.) 

 Het one-stop-shop idee krijgt steeds meer vorm. Onder andere op de BWK-locaties, om gezamenlijk 
klanten te spreken, te samen werken, of workshops te organiseren. 

 Veel is met gesloten beurzen geregeld. 

 Steeds meer domein-overstijgende partners maken deel uit van het netwerk. 
 

 Inzichten 
 We zijn dieper in de ‘haarvaten’ van bewoners en hun omgeving doorgedrongen door meer en 

betere samenwerking met gebiedsmakelaars, overige partners bij de gemeente en woon-en-zorg 
partijen. Acties  sluiten daardoor beter bij de bewonersbehoeften aan. 

 Er steeds minder schotten tussen netwerkpartners in de wijk! 
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 Veel partijen leveren een goede bijdrage, maar zijn nog niet goed met elkaar verbonden. Wat voor 
een bestendige toekomst wel wenselijk is. Een praktisch probleem is  dat ook vanuit het stadsdeel/ 
de centrale stad er opdrachten  voor wijkgericht werken komen, naast de activiteiten van de 
alliantie. Er kan meer efficiënt worden samengewerkt als stadsdeel, centrale stad en alliantie beter 
afstemmen wie wat doet en welke partners daarin betrokken worden. Ook binnen de gemeente is 
ontschotting van belang, plus een bredere blik op de vraagstukken die er liggen. Met oog voor hoe 
het gemeenschappelijk belang daarin naar voren komt. Met het oog hierop is er sinds augustus een 
goede samenwerking gestart tussen projectleider wijkzorg en een gebiedspartner vanuit de 
centrale stad, Gerda Sordam. Zij werken samen gericht aan onderlinge afstemming, om meer en 
beter resultaat tot stand te brengen en efficiënter te werken. 
 

Verder in 2020 
 Inzet 2019 afronden aangaande de ontwikkelbuurten. Daar waar nodig overdragen en borgen bij 

andere partners.  Met de afbouw alliantie en projectleider wijkzorg zorgen voor een goede 
overdracht. (Zie ook gezamenlijk jaarplan.) 

 Een Alliantie-bus  is er (helaas) nog niet. Het is zeer wenselijk om daar in 2020 wel mee te kunnen 
starten, zodat we meer dynamisch in de wijk aanwezig kunnen zijn. 

 Op  verzoek van projectontwikkelaars van Gaasperdam  gaan de Alliantie wijkzorg en Hoodlab de 
opdracht Holendrecht vormgeven en uitvoeren.  

 Living Lab Hoptille 183 sluit goed aan bij de ontwikkeling van het verbond van 100 en de 
samenwerking op thema’s met het stadsdeel. Omdat het om een fysieke plek gaat, waar 
ontwikkelingen concreet samenkomen. Waardoor echte verbeteringen voor bewoners op gebied 
van welzijn, gezondheid, woonplezier etc. kunnen worden gerealiseerd. 

 Hou onze websites in de gaten: www.wijkzorg-amsterdam.nl www.playgroundcity.nl 
 

 
 

 
 
 

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

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

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

 Activiteiten 2019 
 De alliantie heeft input geleverd voor invulling van de rol van de nieuwe POH bij huisartsenpraktijk 

Ganzenhoef. Voor GAZO Holendrecht ging het vooral om het bouwen aan een beter netwerk. 

http://www.wijkzorg-amsterdam.nl/
http://www.playgroundcity.nl/
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In samenwerking met met ELAA en POZO is dit voor de hele GAZO-praktijk gerealiseerd, inclusief 
partners als verpleegkundigen en fysio- en ergotherapeuten. We hebben speciaal voor hen een kijk 
in de wijk georganiseerd, met speciale aandacht voor ‘hotspots’ die betrekking hebben op vragen 
vanuit hun patiënten. Er is behoefte aan een kortere lijn met een cliëntondersteuner van MEEAZ. 

 Op verzoek van de huisarts van Huisartsenpraktijk Ganzenhoef is een link gelegd met het Ilse Kurver  
van de centrale stad, met als doel om te onderzoeken of het ICT-systeem RIS een 
gemeenschappelijk te gebruiken systeem zou kunnen zijn of gekoppeld kan worden met het 
systeem waarmee de huisartsen werken. Zodat verschillende deskundigheden met één systeem, of 
een gekoppeld systeem hebben meer efficiënt kunnen kunnen werken zonder dubbele registraties 
en rekening houdend met de AVG. Dit is nog niet gerealiseerd.  

 Vanuit Madizo is een maatschappelijk werker op de huisartsenpost geplaatst, die daardoor nauw 
samenwerkt heeft met de POH en huisartsen. 

 

 Resultaat 
 Huisartsen hebben meer tijd voor medische zorg. 

 Met Samendoen is een betere werkwijze afgesproken: Cliënten worden direct aangemeld bij twee 
teamleden van Samendoen, zodat cliënten ook echt gezien worden  en er een goede 
terugkoppeling is. 

 Met kortere lijnen, een warme overdracht en een vinger aan de pols is er een betere ondersteuning 
voor patiënten die worden overgedragen aan netwerkpartner(s). 

 Alle kennis is overgedragen aan een nieuw geworven POH. 

 De GAZO- als MEZZO-praktijken maken nu deel uit van het netwerk en weten bij vragen de 
projectleider wijkzorg te vinden. 

 Tussen Madizo, MEEAZ en de huisartsen is de samenwerking versterkt. 
 

 Inzichten 
 Het netwerk rondom huisartsenpraktijken kan beter worden benut als er actief aan een goede 

verbindingen met elkaar wordt gewerkt. 

 Een groter aantal zaken kan ook door een maatschappelijk werker worden opgepakt in plaats van 
door een POH. De POH van Ganzenhoef en maatschappelijk werker daar, gebruiken dezelfde 
methodiek waardoor er een overlap in taken is en dus ruimte voor taakverdeling. 

 Wat met gesloten beurs kan worden gerealiseerd. 

 Krachtige basis zorg en Buurtteam zouden minder naast elkaar, maar dicht bij elkaar moeten 
opereren. 

 

Verder in 2020 
Samen met de huisartsen van Ganzenhoef (MEZZO) en een aantal netwerkpartners verder uitwerken 
hoe je Buurtteams en Krachtige Basiszorg, dus de samenwerking op het sociaal, maatschappelijk en 
medisch domein in elkaars nabijheid (of op locatie) kan versterken. Zodat er een stevige, concrete en 
blijvende verbinding ontstaat, die toekomstbestendig is.  
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4. Uitbreiden flexibele netwerken 

 Flexibele netwerken uitbreiden naar andere wijken met andere trekkers.  
Onder andere met WhatsApp-groepen, buurtgericht en in samenwerking met buurtwerkkamers. 

 

 Activiteiten 2019 
 In zuidoost bestaan inmiddels verscheidene flexibele netwerken, in verschillende vormen, en 

samengesteld uit formele en informele netwerkpartners. Niet  alleen opgestart door de alliantie, 
maar regelmatig ook door bewonersgroepen/commissies/professionals zelf! 

 

 Resultaat 
 WhatsApp-groepen zijn snel en handig. En laagdrempelig voor anderstaligen en  laaggeletterden 

omdat je anoniem kan deelnemen (overwint schaamtedrempel). Een goed platform om elkaar te 
vinden. 

 Digitale media worden goed gebruikt, van het delen van infomateriaal zoals flyers, elkaar wijzen op 
bijeenkomsten, als het maken van afspraken om elkaar fysiek te ontmoeten. 

 De netwerken zijn hierdoor enorm vergroot, waarvoor je de verschillende deelnemers aan het 
netwerk  niet eens persoonlijk hoeft te kennen. 

 

 Inzichten 
 Wie een Whatsapp groep of facebook groep start, is bepalend voor de kwaliteit van zo’n groep. 

Waarbij het ook gaat om goede afspraken die je met elkaar maakt over  ‘wat wel en wat niet met 
elkaar delen’. Geen ‘spam’, sociale ‘prietpraat’ en fakenews. 

 Sommige groepen delen inmiddels zo’n 20 berichten per werkdag. Professionals pakken daarbij 
steeds vaker regie voor het delen van  juiste informatie en meedenken in oplossingen bij 
vraagstukken. 

 WhatsApp en Facebook zijn de meest gebruikte media om elkaar te informeren, te verbinden of 
vragen te stellen.  

 

Verder in 2020 
Omdat WhatsApp een werkbare vorm is voor vele bewoners en professionals zullen we dit actief 
blijven adviseren bij de verschillende projectgroepen waar de alliantie wijkzorg bij betrokken is. 

 

 
5. Wijktafels doorontwikkelen 

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

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

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

 Leren van en elkaar stimuleren, door masterclasses en deskundigen aan tafel uit te nodig 
(laagdrempelig) 

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

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

 

 Activiteiten 2019 
 
 Algemeen 

 De ontwikkeling van een wijktafel is een constante wisselwerking tussen ‘Trekker van de Wijktafel’ 
en het netwerk. Op de hoogte blijven van wensen van netwerkpartners over, de vorm (hoe geven 
we vorm aan onze wijktafel) en inzicht in actuele thema’s. 
 
Een vaste groep deelnemers en een energieke ‘trekker van de wijktafel’ vormt de sleutel tot succes. 
In de loop der tijd zien we een stijgend aantal deelnemers, zowel formeel, informeel, als ook lokaal 
informeel.  Het aantal deelnemers aan een wijktafel wisselt per onderwerp/thema of periode in het 
jaar. De alliantie heeft hieraan bijgedragen met het aanleveren van expertise voor 
deskundigheidsbevordering, financiering en inhuur van externe deskundigheid.  
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Op verzoek denkt de projectleider wijkzorg mee over de inhoud, houdt de vinger aan de pols als 
een wijktafel stagneert (dreigt te stagneren) en  draagt nieuwe netwerkpartners aan. Elke wijktafel 
heeft casusbespreking volgens de AKAD-methodiek. 

 Per wijktafel is een workshop laaggeletterdheid geven. Met aandacht voor het herkennen van 
eenzaamheid (door laaggeletterdheid), signaleren daarvan en doorverwijzen. De workshops zijn 
verzorgd door st. Lezen en schrijven, met de taalconsulent van de gemeente.  

 Stichting 113-zelmoordpreventie heeft twee maal een workshop gegeven over dit lastige 
onderwerp. Omdat armoede een een trigger voor suïcide kan zijn, een gegeven in ons stadsdeel. 

 Loket Wonen en overlast is langs alle wijktafels gegaan  om hun vernieuwde werkwijze toe te 
lichten, het belang te benadrukken om elkaar daarbij te ondersteunen en hoe er kan worden 
doorverwezen.  

 Een grote netwerkbijeenkomst in januari over o.a.: de wijzigingen op de wet BOPZ, loket wonen en 
overlast en Thuis in de wijk. 

 In december is een tweede gezamenlijke netwerk bijeenkomst gehouden samen met Hoodlab. 
 

 Wijktafel Bijlmer oost  

 Om dichter bij het informele aanbod en bewoners te komen, is wijktafel Bijlmer Oost naar 

buurtwerkkamer ‘Samen Sterk’ verhuist. De trekkers van deze wijktafel zijn gewisseld. In de  
overdracht zijn er enkele netwerkpartners van lijstjes afgevallen, waardoor het aantal bezoekers is 
geslonken. De nieuwe trekker van de wijktafel en de projectleider zijn samen bezig om de wijktafel 
nieuw leven in te blazen. Ondermeer door een wensenlijstje aan behoeftes op te halen  en 
netwerkpartners actief te benaderen. 

 
 Wijktafel Bijlmer Centrum  

 Heeft de meest stabiele ‘trekker van de wijktafel’ gehad, per november komt er een wisseling. 
Deze wijktafel verplaatst zich door de wijk. Zo is er op heesterveld 75, Bijlmerpark theater, OBA 
Poort en ‘oma Letje’ overleg geweest. 
Er zijn werkbezoeken bij partners geweest,  waaronder het kenniscentrum in De Poort. Met als doel 
een breder bereik verkrijgen en actief meebewegen van netwerkpartners op onderwerpen als 
‘portiekgesprekken’ en ‘armoede’, zodat deze thema’s voor netwerkpartners concreet werden. 
Hierdoor versterken we elkaar in de wil tot samen versterken en samen oplossen. Gemiddeld aantal 
bezoekers 25. 

 
 Gaasperdam Driemond 

 Meerdere wisselingen van trekkers gehad. 
Deze tafel is verplaatst naar buurthuis Gein. Gemiddeld aantal bezoekers 20. 

 
 AKAD doelgroep gerichte wijktafel 

 Heeft gemiddeld 40 bezoekers en is een echte zuidoost brede doelgroepwijktafel. Ook deze tafel 
heeft inmiddels nieuwe trekkers. Er zijn verschillende thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld ‘drugs 
en criminaliteit’, waarbij het actiecentrum van de gemeente bij betrokken was. Bij elk thema werd 
een casus behandeld volgens AKAD methodiek. 

 

 Resultaat 
 Meer GGZ netwerkpartners komen naar de AKAD doelgroepwijktafel. 

 We houden elkaar actief op de hoogte van wat er in de verschillende gebieden speelt. Dit werkt 
verbindt elkaar en levert kennisoverdracht en ontwikkeling op. 

 Het gereserveerde geld wordt door de trekkers nauwelijks aangesproken. Veel kan met gesloten 
beurs geregeld worden. Het wijzigingen van trekkers draagt ook bij aan het onbenut laten van het 
budget. 

 

 Inzichten 
 Wegens gebrek aan capaciteit nemen er geen vertegenwoordigers van sociaalloket en WPI deel aan 

de wijktafels. Zij worden nog wel langs de digitale weg betrokken. 

 Het netwerk functioneert organisch, wat wil zeggen dat er regelmatig nieuwe leden aan een tafel 
deelnemen, maar dat er tegelijkertijd ook veel uitstroom of afwezigheid is.  

 Het is belangrijk om de  locatie voor een wijktafel goed te kiezen, zodat informeel ook makkelijk kan 
aansluiten 
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 De wijktafels zijn een ideeën- en nodenbank! Er ontstaan projecten zoals bijvoorbeeld in de H-
buurt, waar met verschillende partijen, voor de buurt door de buurt, Hoptille 183 is gestart. Noden 
als het om bepaalde thema’s gaat, zoals suïcide of  ‘drugs en criminaliteit in onze wijken’ 
bijvoorbeeld, waar wij ook mee te maken kunnen krijgen vanwege onze doelgroep. 

 Deelname aan de wijktafels zit nog niet in het DNA van alle netwerkpartners! Er is meer aandacht 

en inspanning  vanuit alle lagen van organisaties nodig om wijktafels mogelijk te maken.  

 

Verder in 2020 

 We gaan verder met de doorontwikkeling van de wijktafels. 

 En het faciliteren met middelen. Per wijktafel is 1000 euro begroot voor inhuur van externe 
deskundigen.  

 De wijktafels zijn niet zalig makend als het gaat om complete gedachtenverandering. Dat moet 
meer vanuit verschillende niveaus (lagen) plaats vinden. Voor ‘de uitvoering’ (de operatie) is het 
wel een goed middel om elkaar te vinden, samen te leren en samen thema’s op te pakken. En 
daarom zal in 2020 dit ook worden voortgezet en geborgd bij betrokken netwerkpartners. 

 Alle projectleiders van de verschillende allianties gezamenlijk besteden aandacht aan het bewaren 
van rust en het geven van ondersteuning waar nodig. Zie verdere uitwerking in ons gezamenlijke 
deel van het jaarplan: “Soepele overgang”. 
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Toegang 
 

6. Content website ontwikkelen 

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

 Facebookpagina starten en aan website koppelen; 
Organiseren en borgen van onderhoud van de content. 

 

 Activiteiten 2019 
 Samen met ‘alliantie Oost’ is een contentmedewerker van HVO Querido ingehuurd en voor enkele 

uren een communicatiemedewerker van Madizo. De website  wordt nog niet gezien als een 
gemeenschappelijk medium,  dat gemeenschappelijk moet worden gedragen en gevuld. Als de 
projectleider niets aanlevert  gebeurd er weinig. 

 De kosten voor een contentmanager zij met vier allianties, waaronder zuidoost, gedeeld. 

 De facebookpagina van de projectleider is een levendige pagina. Er wordt veel door 
netwerkpartners op gedeeld. veel zuidoost-partners volgen deze facebookpagina. Het gaat nu nog 
om een privé-pagina die daarom nog niet aan de website gekoppeld is.. 

 

 Resultaat 
 Onder begeleiding van Charissa Maduro, projectleider wijkzorg oost, hebben de  gezamenlijke 

allianties inhoud aan de website gegeven. Op 3 april ging de website officieel in de lucht. Zie filmpje 
lancering: https://bit.ly/2Pxtc2I  
 

 Inzichten 
 De website  wordt nog niet gezien als een gemeenschappelijk medium,  dat gemeenschappelijk 

moet worden gedragen en gevuld. Als de projectleider niets aanlevert,  gebeurt er weinig. 

 Het onderhoud van de website zou dan ook vanuit het netwerk moeten worden overgenomen door 
iemand anders, met het oog op een betere borging. (Geen afhankelijkheid van een gepassioneerde 
projectleider!)  

 De website en de verantwoordelijkheid voor content moet blijvend bij partners onder de aandacht 
worden gebracht. 

 Binnen Zuidoost werken vooral WhatsApp, Facebook,  e-mail en mond-op-mondreclame heel erg 
goed! 

 Gezamenlijk verder optrekken biedt goede kansen met een krachtige trekker als Charissa Maduro, 
projectleider wijkzorg Oost. 
 

 Verder in 2020 
 Het ‘hoe verder’ met de website is beschreven in het gezamenlijke deel van het jaarplan 2020. Het 

zorgen voor content en borging zijn kritieke aandachtspunten. In 2020 wordt verdere uitwerking 
meer duidelijk met de veranderingen rondom wijkzorg, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen 
en/of andere rollen. 

 Er zal opnieuw moeten worden gezocht naar een communicatiemedewerker uit het netwerk die de 
content van de website blijft beheren. 

 
 

https://bit.ly/2Pxtc2I
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7. Gebruik van/samenwerking met lokale media 

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

 Activiteiten 2019 
 Vanuit Amstelring is geen opvolging op dit thema gekomen, waarmee het een lange tijd is blijven 

liggen. Via MaDizo heeft de alliantie meegelift met gesprekken over wijkzorg bij radio Mart, waar 
gesproken is over de start van recente projecten. En is er een portretrapportage gemaakt door 
zuidoost-tv over de werkzaamheden  van de projectleider. Waarmee het werk van de alliantie met 
beeld en geluid goed onder de aandacht is gekomen. 

 

 Resultaat 
 Radio uitzending van Radio Mart 

 Een uitnodiging bij netwerkpartners ZOOV op 9 oktober voor de radio-uitzending van  “D’ Leon 
Caribbean radio” over het onderwerp ‘mantelzorgers en toegang’ link: 
https://www.salto.nl/programma/radio-dleon/2A5xyLCmVeCwkCqEa4Y40O 

 Portret projectleider: https://bit.ly/36iIDll  

 Uitnodiging voor nog een radioprogramma “Anitri” over mantelzorg. 
 

Verder in 2020 

 Zuidoost-tv en alliantie wijkzorg  hebben beiden de wens om meer te halen uit de samenwerking. 
De vraag is hoe de huidige ontwikkelingen deze wens beïnvloeden. Vooralsnog blijven we 
aansluiting zoeken en gebruik maken van de mogelijkheden. In Zuidoost is lokale radio en tv een 
belangrijk middel om bewoners te bereiken en professionals te betrekken. 

 

 

 
 
 
 

https://www.salto.nl/programma/radio-dleon/2A5xyLCmVeCwkCqEa4Y40O
https://bit.ly/36iIDll
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8. Pilot verbetering toegang ‘zelfredzame’ dak-/thuislozen ‘van 
bank naar bed’ 

 Start pilot gericht op verbetering toegang/doorverwijzing 
‘zelfredzame’ dak- /thuislozen (verlaging drempel). Zie: 
paragraaf 2.2, Waarmee heeft de Alliantie Wijkzorg in 2019 het 
verschil kunnen maken?, “Van bank naar bed”. 

 
 

Deskundigheidsbevordering 
 

9. Samenwerken Stichting Lezen en Schrijven 

 Met als doel de nu nog versnipperde inzet te bundelen en 
daardoor te versterken.  
Hier vloeit  mogelijk een programma voor professionals uit 

voort. 
 

 Activiteiten 
 Een workshop, door de alliantie en st. Lezen en schrijven gezamenlijk: Herkennen, signaleren en 

doorverwijzen naar de taalconsulent. Deze interactieve workshop heeft naast kennisoverdracht ook 
veel goede inzichten opgeleverd. De gemeentelijke taalconsulent heeft nu ook goed overzicht over 
informele samenwerkingspartners. 

 

 Resultaat 
 Vier workshops gegeven aan de netwerkpartners van de wijktafels. 
 

 Inzichten 
 In zuidoost hebben wij te maken met 32% laaggeletterde mensen. Dit is mede bepalend hoe je PR 

inzet, als wel een ondersteuningsplan opstelt, voor het beste resultaat (betrekken klanten). 

 Laaggeletterdheid heeft een negatief effect op: verhoging toegangsdrempel, gezondheid, 
eenzaamheid, kansen op arbeidsmarkt en armoede.  

 Scholen kunnen in een vroeg stadium al risico signaleren bij leerlingen die extra aandacht en 
ondersteuning behoeven, opdat zij daarmee een beter toekomstperspectief verkrijgen. 

 Het bundelen van alle informele partijen met activiteiten op taalgebied is een project op zichzelf! 

 De kracht van herhaling is een kritische succesfactor bij professionals voor een blijvend  bewustzijn  
van het belang van een goede taalbeheersing. 

 

 Verder in 2020 
 Samen met st. lezen en schrijven en de taalconsulent wordt opvolging gegeven aan de in 2019 

gestarte taalondersteuning.  Gericht op  een nog breder toegang voor. Professionals worden 
gestimuleerd om meer aan de preventiekant te gaan doen en het inzichtelijk maken van het 
informele aanbod voor ondersteuning van taal (-beheersing).  
 

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

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

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

 Activiteiten 
 In netwerkbijeenkomsten en/of aan wijktafels zijn bovengenoemde doelen aangesneden, wat nog 

niet concrete acties/resultaten heeft geleid.  

 Met uitzondering van de workshop omgaan met met suïcide van st. Zelfmoordpreventie 113, die 2x 
gegeven is aan netwerkpartners van de wijktafels. 

 Op gezamenlijk alliantieniveau zijn wel stappen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de Indian Summer 
school. Zie ook gezamenlijk deel jaarplan. 
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 Verder in 2020 

 De alliantie zet in op gezamenlijke trainingen voor het netwerk samen met gemeente en 
netwerkpartners, en zal op lokaal niveau vraaggestuurde trainingen en of workshops organiseren. 

 

 
11. Gemeenschappelijke doelen van de 7 Alliantie  

Is beschreven in het gezamenlijk deel van het jaarplan. Zie gezamenlijk jaarplan. 
 
 

4. Netwerkvolwassenheidsanalyse zuidoost 
Voor 2019 is dezelfde norm voor netwerkvolwassenheid gebruikt als bij de nulmeting in 2016. Enkele 
netwerkpartners van de vier wijktafels en de alliantiepartners zijn gevraagd om met de scorekaart 
onze netwerkvolwassenheid te beoordelen. De uitkomsten lopen zo uiteen, afhankelijk aan wie je 
vraagt om de scorekaart in te vullen, dat er geen eenduidig beeld uit is op te maken. De input levert 
op zichzelf wel relevante inzichten op. 
 
Bouwen en onderhouden van een netwerk is een kwestie van lange adem. Een brede kijk op zorg en 
welzijn is nog niet in alle lagen van de verschillende organisaties doorgedrongen. De bedrijfsvoering is 
vaak nog niet voldoende gericht op niet productieve uren, zodat je het netwerk ook nog niet 
onderdeel van de DNA van een zorgverlener is. De score laat wel zien dat we ten opzichten van de 0-
meting (2016) stappen hebben gemaakt en op weg zijn. Verschillende uitvoerenden vonden het lastig 
om de scorekaart in te vullen. 
 
De alliantie en projectleider toetsen netwerkvolwassenheid vooral aan de concrete resultaten en 
samenwerkingsverbanden van het afgelopen jaar (conform plan). De alliantie voedt het netwerk, wat 
wel in de uitkomst van de score is terug te zien. We pakken die uitkomst op door die zowel  lokaal als 
gezamenlijk in de allianties te bespreken. 
 
Uit de analyse komt naar voren:  

 Dat we over het algemeen schommelen tussen A (eigenstandig werken in de wijk)  en C 
(Pioniersnetwerk);  

 Het vaakst B (Reactief wijknetwerk) en C scoren; 
 Met een enkele D (Proactief wijknetwerk).  

 
1. Clientsturing 

Via de wijktafels verbreedt je als professional je netwerk, waarmee je beter aan de klantvraag kan 
voldoen met gekanteld denken. Voor de klant is het nog niet altijd duidelijk waar de toegang  tot zorg 
is. Dit wordt wel langzaam beter doordat hulpverleners steeds meer op locatie (buiten de kantoren) 
actief zijn en netwerkpartners steeds beter doorverwijzen. 
 

2. Autonomie van professionals  
Professionele autonomie is in belangrijke mate nog steeds afhankelijk van de ruimte die een 
organisatie biedt, of de hoeveelheid ruimte die een professional neemt (afhankelijk van persoonlijke 
vaardigheden/vermogens). Ten opzichte van 2016 zijn professionals wel meer autonoom geworden. 
Zij nemen aan de wijktafels deel,  zijn proactief binnen netwerken en ondersteunen elkaar op thema’s 
die zij gemeenschappelijk hebben. 
 

3. Aard en structuur van het netwerk  
Oude structuren zijn nog aanwezig op de grens van een ‘proactief en samenwerkend netwerk’, maar 
steeds minder vaak op de voorgrond.  Het volledige potentieel is nog niet voldoende in het netwerk 
betrokken. Vooral wat betreft de lokaal informele partijen, zoals bijvoorbeeld de Chinese doelgroep.  
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4. Management  
Op operationeel niveau wordt steeds beter samengewerkt, op organisatieniveau kan het nog beter! 
Organisaties spreken elkaar nog onvoldoende aan op beslissingen. Het operationeel niveau geeft aan 
hierop meer structurele verbinding met elkaar te willen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
moederorganisaties van de alliantie leden een duidelijke lijn opstellen ten aanzien van de activiteiten 
van de alliantie per organisatie en de het middenkader mandateren naar de geest van deze lijn te 
handelen en te beslissen. 
 

5. Collectief leren 
Hier zijn we nog een pioniersnetwerk met een beweging naar proactief netwerk . Met als voorbeeld 
de Indian Summer school waarbij 200 netwerkpartners naar de workshops en trainingen zijn geweest. 
Gezamenlijk aanbieden van trainingen zit nu wel in de vaste structuur. Het zijn vaak de actief 
betrokkenen rondom wijktafels die het collectieve leren ervaren en delen met collega’s. De vraag is: 
Hoe bereikt gekanteld denken de partners die nog niet aan wijktafels deelnemen? 
 

6. Kwaliteit en methode 
Het is wenselijk om  vanuit uitvoeringsperspectief één gezamenlijk protocol/systeem te hebben van 
waaruit Kan worden samengewerkt. De huidige bestaande systemwereld faciliteert dit niet. De AVG 
bemoeilijkt het delen van (informatie uit) elkaars dossiers. Kleinere initiatieven op dit gebied zijn op 
één hand te tellen, zoals bijvoorbeeld verbeteren toegang tussen sociaal loket, MaDizo en MEEAZ in 
2018. Binnen het project krachtige basiszorg, vanuit het medische domein, word ook gekeken naar 
één systeem. 
 

7. Informatie en registratie  
Dubbele registratie blijft een probleem, het systeem van de moederorganisatie is leidend en heeft de 
meeste info rondom een klant. RIS is een gezamenlijk systeem waarin de financiering verantwoord 
moet worden. Daardoor is er weinig stimulans is om gezamenlijk met een  klant in contact te treden. 
Ontwikkeling van één gemeenschappelijk systeem wordt door de gemeente onvoldoende 
ondersteund. Delen van wijknieuws en kennis, van vraagstellingen en stimuleren van acties is nog veel 
te veel afhankelijk van de persoon van de projectleider, bij gebrek aan een gemeenschappelijk 
systeem. 
 

8. Innovatiekracht 
Uit een gedragen netwerkontwikkeling door betrokken partijen (zowel individuen, samenwerkings-
verbanden als organisaties) ontstaat vernieuwing die bijdraagt aan structurele veranderingen. Dit is de 
fase waar we nu in zitten. Alliantie en netwerkpartners zoeken samenwerking (samen optrekken) 
tussen informeel en formeel, omdat juist daar het spanningsveld van vernieuwing zit. Wat, ook 
rekening houdend met cultuursensitiviteit, voor de klant inspirerend kan zijn. Echt nieuwe producten 
en diensten zijn er nog niet, wel zien we dat er meer en beter naar bewoners geluisterd wordt, opdat 
zij meer in hun kracht worden gezet tijdelijke ondersteuning door verschillende partijen. Zie ‘Portiek 
gesprekken: een integrale manier van samenwerken                              . 
 

9. Autonomie van het netwerk 
Hier zit de alliantie  nog tussen niveau C en D, met stevige groei.  Het netwerk, middenkader en de 
projectleider krijgen veel voor elkaar met gesloten beurzen. We zien steeds beter hoe we schakels van  
de zelfde ketting zijn. Gezamenlijk, alliantie / professionals / bewoners / partners, zijn we steeds meer 
de motor  van nieuwe ontwikkelingen en beweging. Er zijn vele initiatieven ontstaan, gestimuleerd en 
ondersteund door organisaties zelf en stadsdeel, zoals van bank naar bed, Hart voor de K buurt, 
WhatsApp groepen voor formeel en informeel gezamenlijk enzovoort. 
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10. Rol van de gemeente  
De gemeentelijke blik naar buiten kan met een scherpere focus. Zodat het gemeentelijke beleid op 
uitvoeringsniveau nog beter aansluit bij behoeften in de wijken. Met meer  wederkerige 
samenwerking tussen gemeente en allianties/wijken kunnen we sneller betere resultaten bereiken. 
Dat is meer dan beleidsuitvoering in de wijken beleggen en faciliteren, maar ook algemene behoeften 
vanuit die wijken signaleren en daar in voorzien. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk systeem te faciliteren.  
 
Binnen de Alliantie wijkzorg is dat al meer een vanzelfsprekendheid. Ons kerndoel is bouwen aan een 
netwerk door gezamenlijk te leren, op te trekken en te verbeteren. De alliantie stimuleert en 
financiert daarvoor activiteiten en initiatieven waarmee gewenste vernieuwing echt in het DNA van 
professionals wordt opgenomen. In wijktafels zit onze kracht. Zonder budget zijn we krachteloos. 
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Bijlage 5 Werkdocument – Activiteit basisinformatie formulier 
 

VOLG NR. NAAM ACTIVITEIT INGEDIEND DOOR INGEDIEND OP DATUM 

<nr.> 
 

<tekst> <Organisatie en/of contactpersoon> <datum> 

  ROL WIJKALLIANTIE o Zelf doen (Zelf bedenken en ontwikkelen.) 
o Initiëren (Zorgen dat anderen iets ondernemen.) 
o Omarmen  (Bijdrage aan bestaand initiatief.) 

1 AANLEIDING 
Waarom wil je deze activiteit starten (aanleiding, context) 

<tekst> 

2 PROBLEEM / KANS / RISICO 
Belangrijkste issues die je met deze activiteit  wilt oplossen; 
opsomming. 

 <tekst> 

 <tekst> 

 <tekst> 

3 OPLOSSINGSRICHTING 
Hoe denk je de  genoemde issues  grofweg op te lossen. 

<tekst> 

4 BELANGRIJKSTE TE REALISEREN RESULTATEN 
Wat zijn de doelstellingen die bereikt worden/tastbare 
eindproducten (puntsgewijze opsomming). 

 <tekst> 

 <tekst> 

 <tekst> 

5 DOELWAARDE 
Hoe draagt deze activiteit  bij aan wijkzorg? Benoem de verwachte 
‘winst’: geld, kwaliteit, kwantiteit? Wat gaat er mis als we de 
activiteit  niet doen? 

<tekst> 

6 TREKKERS VAN DE ACTIVITEIT  Sponsor/opdrachtgever:  

 Trekker:  

<Naam> 
<Naam> 

7 BETROKKEN WIJK-ONDERDELEN 
Op welke plaatsen / bij welke organisaties in de wijk  zal deze 
activiteit worden uitgerold? 

 

8 PLANNING / FASERING 
Wanneer kan of moet de activiteit  gereed zijn, wat voor 
doorlooptijd verwacht je en wat voor fasering (bv. eerst een proef  
en dan een uitrol) 

Einddatum <datum> 

Is die einddatum verplicht / hard? Ja / nee 

Indien verplicht / hard: Wat gaat er mis als het project 
op die datum niet gereed is? 

<tekst> 

Evt. fasering:  

9 BEGROTING 
Wat voor uitgaven verwacht je voor de activiteit te gaan maken? 
Geef duidelijk incl. of excl. BTW aan. Evt. belangrijke kostenposten 
specificeren 

€ <X>,= incl./excl. BTW 

10 RELATIE / INTERACTIE MET ANDERE ACTIVITEITEN 
Heeft de activiteit  een relatie met andere activiteiten of past het 
onder/bij een bestaand programma? 

<tekst> 

11 
 

LESSONS LEARNED 
Is er een idee of ervaring uit het recente verleden die de activiteit 
kan versterken of beter maken? 

 

 


