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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan 2020 van de alliantie Wijkzorg West. Het bestaat uit vier paragrafen. In §1 

leest u de evaluatie van de doelen van 2019. In §2 staan de doelen en activiteiten voor 2020 gevolgd 

door de begroting van 2020 in §3. In de afsluitende §4 staan de resultaten van de netwerkvolwassen-

heidsanalyse van de vier gebieden van stadsdeel West.  

Naast dit ‘West-specifieke’ jaarplan hebben de zeven allianties ook een gezamenlijke jaarplan 2020 

geschreven.  

 

 

1. Evaluatie doelen 2019 
 

Voor 2019 hebben wij onderstaande 10 doelen geformuleerd. 

 

Netwerkvorming en -versterking 

Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 

Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk (verdieping doel 1) 

Doel 3: Verbinden wijkzorgnetwerk met andere netwerken 

Toegang 

Doel 4 Vergroten toegang tot wijkzorg door gebiedsgerichter werken 

Doel 5 Verhelderen en vergroten toegang door online platforms en werkwijzen  

Doel 6: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorgmedewerkers 

Deskundigheid 

Doel 7: Ondersteunen professionals bij brede vraagverheldering m.b.v. Anders Kijken Anders Doen 

Doel 8: Ondersteunen professionals met kennisuitwisseling op thema’s 

Doel 9: Ondersteunen teamleiders bij het toerusten van hun team op wijkzorg 

Vervolg ambitie 

Doel 10: Thuis in de wijk voor MO/BW cliënten 

 

Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• 1 wijktafel per maand en per gebied met thematisch insteek (t/m 31 oktober 40 wijktafels) 

• 2 netwerkborrels per gebied per jaar (t/m 31 oktober 7 netwerkborrels) 

• Doorontwikkeling wijktafels. De casuïstiek, inventariseren knelpunten en de leerervaring kan 

strakker. 

 

Wat is hiermee bereikt? 

• De wijktafels resulteren in nieuwe contacten en het verdiepen van bestaande contacten. 

Gemiddeld zijn er 22 deelnemers per bijeenkomst. Vanaf 1 januari 2019 houden wij de 

aanwezigheid bij en delen wij de contactgegevens van de deelnemers in de notulen die te vinden 

zijn op: https://wijkzorg-amsterdam.nl/west/ onder het menu wijktafels. 

• Uit de resultaten van de enquête over 2018 blijkt dat de wijktafels resulteren in nieuwe ideeën 

en het ontmoeten van andere partners. Hierdoor ontstaan regelmatig nieuwe samenwerkingen. 

In 2019 zijn hierover geen kwantitatieve gegevens maar er zijn zeker geen signalen dat het in 

2019 anders is. Ons inziens verlopen de ontmoetingen en contacten nog geolieder. 

• De casuïstiek-bespreking in 2019 komt vaker aan de orde dan in 2018 maar wel regelmatig op 

een ‘lossere’ manier zonder dat de groep gesplitst is. Zie verder bij de evaluatie van doel 7.  

 

Wat is hiervan geleerd? 

• De thema-insteek bindt mensen uit het netwerk die hier specifiek voor komen. Dit levert 

relevante discussies, uitwisseling en inzichten op. Voorbeelden:  
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• Samenwerking formeel-informeel verloopt beter; dit blijkt uit wijktafels en het platform 

Informele Zorg. 

• Mantelzorgondersteuning behoeft meer aandacht. De themasessies hierover binnen de 

wijktafels zijn zeer intensief en een gezinsbenadering wordt als toegevoegde waarde gezien t.o.v. 

alleen een cliëntbenadering.  

• De focus in de wijktafels ligt te veel op activering/vrijwilligerswerk en niet op betaald werk. 

• Er is bij de huisartsen in Bos en Lommer een probleem met vrouwen met Somatisch Onbegrepen 

Lichamelijke Klachten (SOLK). 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. 

 

PM: Er is een idee geopperd om in 2019 te experimenteren met schaalverkleining van de wijktafels. 

Maar tegelijk is aangegeven dat dit niet gemakkelijk uitvoerbaar is en daarom hebben wij dit niet 

doorgezet. In deze tijd is stabiliteit en rust nodig. Er is een tweede idee geopperd om in 2019 te 

experimenteren met het geven van meer verantwoordelijkheid voor de wijktafels vanuit het 

netwerk1 (en minder aansturing vanuit de alliantie). Dit klopt, maar het nadeel is dat door de grote 

heterogeniteit in het Sociaal Domein de focus op herkenbaarheid/eenduidigheid verdwijnt als 

iedereen het op zijn eigen manier doet. Dit maakt het minder fijn voor de overige deelnemers en 

daarom hebben wij het niet gedaan.  

 

Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• Ondersteunen platform Informele Zorg2. De alliantie stimuleert de samenwerking tussen formele 

en informele zorg en benadert dit met name vanuit informeel perspectief.  
• Er zijn (voor de zomer) in vier wijktafels follow-ups gegeven over de trainingen/workshops3 

‘samenwerken tussen formeel en informeel door Jaap Prummel. Ook heeft het platform 

Informele Zorg zichzelf gepresenteerd.  

• Er zijn (na de zomer t/m 31/10) drie wijktafels geweest met een verdieping van de verwijzing van 

formeel naar informeel. Er zijn situaties aan de orde gekomen dat de verwijzing niet de 

wensen/motivatie van de cliënt maar van de hulpverlener was.  

• Bespreken van het ‘Wijkteamonderzoek De Baarsjes’ (HvA) over de samenwerking informele en 

formele zorg tijdens de wijktafel de Baarsjes en in de adviesgroep-stuurgroepvergadering. 

• Verkennen of er een verbinding te maken is tussen wijktafels en ‘samenredzaamheidsnetwerken’ 

van burgers in West.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Actieve leden in het platform Informele Zorg: Blik op talent, Burenhulp Westerpark, 

Burennetwerk, Buurthulp West, De Regenboog Groep, Humanitas, Markant, Prisma Samen 

Zorgen Samen Dragen Samen Wonen Samen Leven, Team Ed, Unie van Vrijwilligers (UVV), Voor 

elkaar in West, Vriendenkringen. 

 
1 Zoals in Amsterdam Oost. Omdat het netwerk van en voor partners in de wijk is. 
2 Doelen platform: 1) Toegankelijk maken van ons aanbod voor andere organisaties en bewoners van West; 2) Elkaar 

kennen, zodat we weten wie wat biedt en met elkaar kunnen samenwerken; 3) Elkaar versterken door kennis en ervaring te 

delen; en 4) Signaleren van ontwikkelingen. 

Behartiging van onze belangen en van de belangen van onze vrijwilligers 
3 De trainingen gingen over het groeiproces in de samenwerking die Jaap karakteriseert ‘van sociale kaart naar warme 

overdracht’. In dit proces groeit het vertrouwen tussen formeel en informeel: ‘elkaar weten te vinden’ Þ ‘elkaar leren 

kennen’ Þ ‘elkaar leren waarderen’ Þ ‘elkaar leren vertrouwen’ Þ ‘elkaar leren gunnen’. 
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• Het platform Informele Zorg brengt (o.a. door casuïstiek) de kennis over informele zorg en de 

samenwerkingsuitdagingen met de formele zorg bij elkaar. 

• Er is een conceptflyer waarin de partijen zich kort presenteren (nog niet gepubliceerd). 

• Het platform Informele Zorg helpt de adviesgroep om signalen af te geven aan de stuurgroep. 

• T.a.v. de ‘samenredzaamheidsnetwerken’ zijn er contacten gelegd met Wij Ouder Wijzer, 

Kringwijs en er is contact geweest met samenredzaamheidsgroepen uit Samen Beter Westerpark 

(bijv. ‘SpaarndammerEten’). In het kader van de SOLK-problematiek zijn wij met een werkgroep 

aan de slag gegaan naar het potentiële aanbod binnen de samenredzaamheidsgroepen in Bos en 

Lommer. 

 

Wat is hiervan geleerd? 

• De samenwerking verloopt beter maar de aandachtpunten uit 2019 zijn nog steeds relevant: Te 

zware casussen die naar de informele zorg worden verwezen; cliënten worden naar informeel 

verwezen zonder dat het hun eigen wens is maar de wens van de hulpverlener. ‘Afschuiven’ van 

verantwoordelijkheden. ‘Koude’ verwijzingen zonder persoonlijke aandacht of de cliënt in goede 

handen is gekomen. Beperkte nazorg. Weinig inzicht van professionals in het 

verantwoordelijkheidsgevoel van vrijwilligers en de teleurstelling die bij hen ontstaat als de 

match niet goed is. 

• De formele zorg kent nog steeds niet alle informele partijen en is bovendien niet goed in staat 

om een inhoudelijk onderscheid te maken tussen de informele zorgparttijen die ze wel kennen. 

De verwachting is dat de flyer dit gaat verbeteren zodat de informele zorg onderling niet hoeft 

door te verwijzen. 

• Er zijn geen leerervaringen gehaald uit het onderzoek van de HvA. Het was verouderd en het 

aantal betrokken informele zorgaanbieders was veel te laag. 

• T.a.v. de ‘samenredzaamheidsnetwerken’ hebben wij geleerd dat hun doelen en de energie goed 

is maar dat door de kleinschaligheid van de initiatieven de aansluiting bij wijktafels niet haalbaar 

is voor hen. Het is erg ingewikkeld om een goed overzicht te creëren.  

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. 

 

Doel 3: Verbinden wijkzorgnetwerk met andere netwerken (ongeveer gelijk aan 2018) 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• De alliantieleden zijn (in meer of mindere mate) actief in de volgende netwerken: AKAD-LVB-

netwerk, SamenBeter-netwerk, Herstelnetwerk, Dementienetwerk, Platform Mantelzorg, 

Amsterdams netwerk eenzaamheid, Amsterdams Paramedisch Platform, SOMOSA, POA, SIGRA, 

De Omslag, Cliëntenbelang, Wmo Adviesraad en Onbeperkt West.  

• De gebiedspartner Zorg in West organiseert het schakelteam stadsdeel West (STSDW) en het 

gebiedsplatform West waar uitwisseling en afstemming plaatsvindt binnen de gemeente. De 

projectleider van de alliantie Wijkzorg West is aanwezig namens de wijkzorg en alliantie.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Wij hebben een vinger aan de pols en blijven wij op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. 

Het verschilt per netwerk in welke mate wij mensen, kennis en activiteiten wederzijds verbinden.  

• Vanuit ELAA hebben wij een verzoek gehad voor het organiseren van een wijksafari voor 

Huisartsen en Bos en Lommer. Dit hebben wij uitgevoerd naar volle tevredenheid. Er volgen nog 

twee wijksafari’s voor paramedici in november/december in Bos en Lommer en Westerpark. 

• Vanuit het stadsdeel West werd gesignaleerd dat zij te weinig beleid maakte voor ouderen. Er is 

een ‘Stand van zaken Memo Ouderen in West’ geschreven door het stadsdeel. Daaropvolgend is 

per gebied een themasessie over ouderen georganiseerd waarbij wij vanuit de alliantie 
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wijkverpleegkundigen hebben aangeleverd. Door de komst eind 2019 van het stedelijke 

Beleidsprogramma ‘Leven met dementie in Amsterdam’ hebben het stadsdeel West en de 

Alliantie in samenspraak hierop geanticipeerd middels een conferentie over dit onderwerp (zie 

evaluatie doel 8). 

• Kennis over overige ontwikkelingen zoals de Buurtteams en ThriveAmsterdam. 

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Over leerervaringen kunnen we bij deze doelstellingen niet spreken. Het is vooral zorgen voor 

een goede/tijdige/perfecte informatiepositie. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Bovenstaande ‘verbindingen’ komen tot stand door de alliantieleden/adviesgroepleden en het 

onderlinge gesprek hierover.  

 

Doel 4: Vergroten toegang tot wijkzorg door gebiedsgerichter werken 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• De alliantie organiseert vanaf de zomer samen met een actieve bewoner en de nieuwe 

gebiedsmakelaar Gibraltar de ‘Gezondheidsdag Gibraltar’ voor met name allochtone mannen die 

niet snel naar de formele zorg gaan bij gezondheidsklachten. 

• De directeur Buurtwerk vertelt binnen de alliantie over de Wijk Uitvoerings Plannen (WUP’s) en 

hoe de buurtwerkers hiermee bezig zijn. 

• De alliantie is betrokken bij de activiteiten van de Proeftuin SamenBeter Westerpark die een 

gebiedsgerichte benadering heeft (zie ook doel 6 en doel 10).  

• De allianties Centrum en West nemen sinds 2018 deel aan het project ‘Resourcegroups4’ waarbij 

wij5 experimenten met een nieuwe vorm van (samen)werken in het Sociale Domein. 

• Op 26 november organiseren wij een conferentie over de dementievriendelijke buurt. Dit is 

alleen voor betrokkenen in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt (zie verder doel 8). 

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Tijdens de Gezondheidsdag hebben wij ongeveer 50 (onzichtbare) buurtbewoners ontmoet die 

hun bloeddruk, hartslag en suikerspiegel hebben laten controleren en waarvan sommigen in 

gesprek zijn gegaan met een diëtiste, maatschappelijk werker en preventiemedewerker GGZ. 

• De (resultaten van de) WUP’s komen meer onder de aandacht bij de alliantieleden. 

• Het netwerk rondom de proeftuin SamenBeter Westerpark is in 2019 nog groter geworden en de 

verbinding met de wijktafel nog sterker. 

• Fase 2 van het project Resourcegroups is vanaf Q2 2019 ingegaan en het aantal regisseurs is 

gestegen van 12 naar 466. Het gewenste aantal van 200 cliënten wordt vermoedelijk eind 2019 

bereikt.  

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Een laagdrempelige inloopvoorziening zoals de Gezondheidsdag is nuttig. Het is nog lastig in te 

schatten of het efficiënt genoeg is. Wij gaan de werving en het programma optimaliseren. 

• De Wijkuitvoeringsplannen en de SamenBeter activiteiten willen wij stroomlijnen. Zie doel 3 voor 

2020. 

 
4 Voorheen ‘Regie in het Sociaal Domein’ 
5 De experimenten in het sociaal domein zijn ontwikkeld door een aantal partijen die werken aan ontwikkeling en innovatie 

in de wijk: Arkin, HVO Querido, de Regenboog Groep en de allianties Wijkzorg Centrum en West. De experimenten worden 

begeleid door CQ Procesmanagement in opdracht van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) 
6 Peildatum 15 oktober. Het voltallige team maatschappelijk dienstverleners van Combiwel in Westerpark doet ook mee. 
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• Investeren in Resources (persoonlijk netwerk van cliënt) vraagt om een investering maar levert 

resultaat op. Uit de gegevens bleek dat van de 60 geïncludeerde cliënten het in 87% is gelukt de 

lange-en korte termijn hersteldoelen te formuleren. In 77% van de gevallen is het gelukt het 

netwerk van de cliënt te visualiseren. Tot nu toe is bij 72% is het netwerk geactiveerd middels 

verdiepingsgesprekken en in 58% van de gevallen is er een resourcegroep gevormd en samen-

gekomen. Bij 24 cliënten (40%) heeft het eigen netwerk van de cliënt tot nu toe een hulpvraag/ 

doel van de cliënt kunnen oppakken. Bij 5 cliënten zijn er tot zover evaluatiegesprekken geweest. 

Een visuele weergave van deze gegevens staan in onderstaande grafiek. 

 
Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

a. Ja. 

 

Doel 5: Verhelderen en vergroten toegang door digitale hulpmiddelen en werkwijzen  

 

Activiteiten: 

• Doorontwikkelen website www.wijkzorg-amsterdam.nl staat in het gezamenlijk jaarplan. Voor 

West leggen wij de nadruk voor de inhoudelijk content/vulling met name op het delen van alle 

wijktafelmaterialen via deze website. 

• De e-Community www.samenwesterpark.nl heeft heel veel extra content gekregen in 2019, er is 

een matchfixer gemaakt voor een koppeling tussen de e-Community en de WegWijsSalon. Ook 

zijn er in de zomer van 2019 online wervingsacties ontwikkeld. 

• In 2018 hebben wij de start-up van het digitale hulpmiddel KOPPL (voor burgers) ‘omarmd’ en 

KOPPL-zuilen gefinancierd in De Horizon (Combiwel), De Poort (Amsta) en De Klinker 

(Amstelring). In 2019 hebben wij de financiering nog verlengd van 1 april t/m 1 juni. Daarna heeft 

het Stadsdeel West de financiering en de verantwoordelijkheid overgenomen.  

• De alliantie omarmt het digitale hulpmiddel KLIK (voor wijkzorgmedewerkers). Dit gemeentelijke 

initiatief was gestrand en in 2019 wilde de gemeente een herstart maken met een businesscase, 

zodat hierover een deugdelijke keuze gemaakt kon worden. 

 

Wat is hiermee bereikt? 

• De website www.wijkzorg-amsterdam.nl groeit gestaag in het aantal bezoekers en in de tijd die 

bezoekers op de website doorbrengen.  

• De e-Community www.samenbeterwesterpark.nl heeft veel content met een vraagbaak, 

vitaliteitsmodulen, bewonersgroepen en een fitknip. Verder zijn er overzichten van activiteiten. 

Het aantal inlogregistraties is vanaf de zomer sterk gestegen en ook het aantal bezoeken. 

• KOPPL groeit in Amsterdam. De onderliggende software is na de zomer ook via de website 

www.koppl.nl aangeboden aan de burgers. De KOPPL-zuilen bij de Klinker en (met name) in de 
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Poort worden te weinig gebruikt. In overleg tussen de alliantie, het stadsdeel en KOPPL worden 

deze twee verplaatst naar een vestiging in stadsdeel West van de Albert Heijn en de Openbare 

Bibliotheek in Amsterdam. 

• Na een workshop over KLIK op 9 mei is er gewerkt aan het businessplan. De status van het 

beslisproces over voortgang van KLIK is nog niet bekend bij de alliantie. 

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Online hulpmiddelen voor burgers werken! Ze vragen om een slim ontwerp, een investering, tijd 

en energie totdat er een kritieke massa aan actieve deelnemers is die het draaiend houdt. 

• Bij KOPPL is het aandachtpunt dat het content-beheer geoptimaliseerd kan/moet worden. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. 

 

Doel 6: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorg-medewerkers 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen?  

• Organisatie AdviesWijkzorg in West bestaat uit medewerkers vanuit: Arkin, MEE Amstel en Zaan, 

Combiwel, Amsta en Samen Zorgen Samen Dragen. 

• Er is in 2019 één casus ingebracht in West. Deze casus is later ook (anoniem) besproken in de 

stuurgroep.  

Zie verder gezamenlijk jaarplan paragraaf 2.2. 

 

Doel 7: Ondersteunen professionals bij brede vraagverheldering m.b.v. Anders Kijken Anders Doen 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• Intensiveren en beter organiseren casuïstiekbesprekingen in wijktafels. Er wordt regelmatig 

geattendeerd op AdviesWijkzorg via https://wijkzorg-amsterdam.nl/advieswijkzorg/ 

• Het teambudget7 is na lange vertraging gestart in Bos en Lommer en staat op het punt van 

starten in De Baarsjes. 

• Toegankelijk maken van trainingen en cursussen op het gebied van vraagverheldering, AKAD en 

netwerkontwikkeling op basis van inventarisatie “Opleidingshuis” door de SIGRA. Eerste kwartaal 

2019 met SIGRA gecommuniceerd, daarna geen verdere actie. Wel actie via een netwerk 

Professionaliseren Yes! De Alliantie West  is aangesloten bij Gemeente, OKT, SamenDoen en WPI 

en andere Allianties met als doel om de bestaande opleidingen in organisaties voor 10 % open te 

stellen voor collega’s . Voorlopig resultaat Indian SummerSchool 23 september (450 

professionals)  Tropeninstituut. 

 

Wat is hiermee bereikt? 

• De casuïstiek-bespreking in 2019 komt vaker aan de orde dan in 2018 maar wel regelmatig op 

een ‘lossere’ manier, zonder dat de groep gesplitst is. De essentie AKAD blijft: vraag van cliënt 

staat centraal (en niet van professional), eerst de inzet van het eigen netwerk, dan informele 

zorg, en daarna de formele zorg. Het ‘van tevoren’ regelen van casuïstiek is te arbeidsintensief.  

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Vanuit de casuïstiek blijkt dat er nauwlijks wordt ingezet op het betrekken van het persoonlijk 

netwerk van de cliënt. Er wordt alleen gekeken naar de mogelijkheden van het inzetten van een 

 
7 Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel en met minimale verantwoording, kleine 

problemen ‘klein’ te kunnen houden. Belangrijk hierbij is dat hulpverleners werken vanuit een multidisciplinair 

afwegingskader. Het teambudget kan als een achterliggende voorziening worden gebruikt als Het probleem niet (tijdig) 

opgelost kan worden via voorliggende voorzieningen of fondsen. 
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vrijwilliger/maatje/goede buur door de georganiseerde informele zorg. Wij attenderen 

deelnemers tijdens de casuïstiek vaak op het project Resourcegroups (zie evaluatie doel 4) 

• Qua deskundigheid hebben wij -net zoals in 2018- geleerd dat er nog grote winst behaald moet 

worden bij het uitvoeren van de regiefunctie en op de ondersteuningsfunctie naar de 

regievoerder. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja 

 

Doel 8: Ondersteunen professionals met kennisuitwisseling op thema’s  

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• In de wijktafels hebben de wijkzorgmedewerkers in december 2018 zelf de relevante thema’s 

voor 2019 gekozen. Alleen het thema “Samenwerking Formeel-Informeel” is door de alliantie en 

het platform Informele Zorg op de agenda gezet. 

• In het jaarplan stonden twee West-brede (deskundigheid)bijeenkomsten.  

• De eerste was een West-brede conferentie op 27/8 over ‘Wijkzorg & Werk’ omdat wij tijdens de 

wijktafels signaleerden dat het binnen de wijkzorg nauwelijks over de richting naar betaald werk 

gaat. Omdat wij verdieping wilden hebben wij de deelnemers van de conferentie gericht 

uitgenodigd. 

• De tweede wordt een buurtgerichte conferentie op 26/11 over een Dementievriendelijke 

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt (zie evaluatie doel 3). Omdat wij wilden dat meer dan de 

helft van de deelnemers uit ondernemers, sportverenigingen, bewonersinitiatieven en 

mantelzorgers bestaat, hebben wij deze groep ook gericht uitgenodigd. 

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Conferentie Wijkzorg & werk8: Bij de wijkzorgmedewerkers is wel aandacht voor activering maar 

nauwelijks aandacht voor werk. Het is een gedeelde ambitie dat werk heel belangrijk is, dat het 

een goede manier is om de bestaanszekerheid aan te pakken, en dat wij altijd met de cliënt 

hierover in gesprek moeten 

• Over de Conferentie Dementie-vriendelijke buurt is nog niets te vertellen. 

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Conferentie Wijkzorg & werk: Werk en zorg moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

• Over de Conferentie Dementie-vriendelijke buurt is nog niets te vertellen. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. 

 

Doel 9: Ondersteunen teamleiders bij het toerusten van hun team op wijkzorg 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen9? 

• Samen met de projectleiders allianties Centrum, Noord en Nieuw-West hebben wij op 28 mei 

een rondetafelgesprek georganiseerd voor de directeuren van de ‘georganiseerde informele 

zorg’ over de rol van hun organisaties in de buurtteams.  

• Samen met de projectleiders allianties Noord en Zuidoost, twee alliantieleden en de gemeente 

Amsterdam hebben wij drie rondetafelgesprekken georganiseerd voor de teamleiders op 27 mei, 

3 juni en 17 juni over Klant/Regiehouderschap. 

 
8 Zie het conferentieverslag voor meer resultaten. 
9 In het jaarplan stond het organiseren van vier West-brede Rondetafelgesprekken voor wijkzorgmanagers als spin-off van 

de stedelijke Rondetafelgesprekken in de zomer van 2018. Dit heeft een andere invulling gekregen.  
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• Wij hebben het stadsdeel West ondersteund bij het organiseren van een Theatervoorstelling 

Mantelzorgmonologen op 20 november voor managers van de zorgaanbieders. 60 procent van 

de directies van de gecontracteerde zorgaanbieders zijn aangeschreven plus alle Madi/MEE-

directies om MT-leden af te vaardigen die mantelzorg in hun portefeuille hebben. De 

Theatervoorstelling wordt verzorgd door CEDER-trainingen en advies. Na de voorstelling verzorgt 

Markant de nabespreking. Het doel is bewustwording voor triadisch werken en dit beleidsmatig 

steviger in te bedden in de organisaties.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Wij hebben de directeuren van de ‘georganiseerde informele zorg’ weten te binden en geholpen 

bij het schrijven van een gezamenlijke brief aan de gemeente Amsterdam om hun ideeën te 

ventileren en bespreekbaar te maken. Dit is gelukt en ze hebben een goed gesprek gehad. 

• De Rondetafelgesprekken over Regiehouderschap waren intensief en er vond veel uitwisseling 

plaats. Er zijn drie follow-up gesprekken geweest tussen de organisatoren over de 

verslaglegging10 inclusief aanbevelingen. De kernboodschap is vertaald in een A4 om te 

verspreiden in het wijkzorgnetwerk in 2020. 

• Over de theatervoorstelling Mantelzorgmonologen is nog niets te vertellen. 

 

Wat is hiervan geleerd? 

• Uit het gesprek met de directeuren ‘georganiseerde informele zorg’ is geleerd dat als ze 

gezamenlijk een kernboodschap formuleren dit veel sterker overkomt dan dat iedereen 

gefragmenteerd een boodschap gaat verkondigen. 

• Uit de Rondetafelgesprekken bleek nog steeds veel verschil te zitten in de Regie-aanpak tussen 

de zorgaanbieders. Ook hebben wij geleerd dat het niet alleen over Regiehouderschap gaat maar 

ook over de rol van ondersteunende partijen die tijdig evaluaties en signaleringen moeten 

doorgeven. 

• Over de theatervoorstelling Mantelzorgmonologen is nog niets te vertellen. 

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. 

 

Doel 10: Thuis in de wijk voor MO/BW cliënten 

 

Welke activiteiten zijn ondernomen? 

• Middels een masterclass, Hackathon creëren van gezamenlijke ambitie en van daaruit met 

relevante spelers uit het netwerk ideeën en plannen ontwikkelen voor de ondersteuning van 

MO/BW-cliënten bij het versterken van hun zelfregie, hun weerbaarheid en hun maatschappelijk 

participatie (in Westerpark/West). 

• Tijdens de Uitwerksessies de ideeën/pitches uitwerken tot prototypen en hiermee gaan 

experimenteren.  

 

Wat is hiermee bereikt? 

• Bij de Masterclass waren er ongeveer 60 mensen aanwezig en voor de (besloten) Hackathon 

waren 50 mensen geselecteerd en aanwezig. Het was een gevarieerde groep bestaande uit 

zorgaanbieders, gemeente, stadsdeel West, belangenverenigingen, informele organisaties, 

ervaringsdeskundigen en bewoners uit Westerpark. 

• Het hoge energieniveau van de Masterclass was ook aanwezig in de Hackathon. In negen 

verschillende subgroepen zijn negen ideeën ontwikkeld en gepitcht voor een vitaler Westerpark. 

 

 
10 Gemaakt door de gemeente 
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Wat is hiervan geleerd? 

• Ondanks dat de focus van Thuis in Westerpark relevant was, en de werkwijze op hoofdlijnen 

deugdelijk, hebben wij op details fouten gemaakt waardoor het niet gelukt is om de juiste 

samenwerkingsverbindingen te maken. Hierdoor is de energie verdwenen en is er geen inspiratie 

en eigenaarschap ontstaan bij de relevante partijen. Hiervoor zijn vier oorzaken aan te wijzen: 

• Ten eerste heeft niet bij alle subgroepen de focus gelegen op hoe de doelgroep MO/BW met een 

goede ondersteuning zelfstandig in Westerpark kan gaan wonen. De begeleiding van de 

subgroepen heeft ‘toegestaan’ dat alle problemen in Westerpark geadresseerd konden worden. 

• Ten tweede hebben wij (nadat de ideeën gepitcht waren) niet de juiste mensen om het idee 

verbonden. We hebben wel extra supporters met kennis aan de ideeën weten te binden, wat 

relevant was. Maar wij hebben de originele subgroepen in stand gehouden. Dit waren 

gevarieerde groepen die voor de Hackathon door ons aan elkaar gekoppeld waren. Later bleek 

dat er mensen in de subgroepen waren die te weinig binding hadden met het idee/pitch. 

• Ten derde hebben wij geen selectie gemaakt in de negen pitches. Wij dachten te optimistisch dat 

de negen subgroepen de negen ideeën wel zouden gaan uitwerken tot negen prototypes. 

• Ten vierde verliep de afronding van de Hackathon te snel en chaotisch waardoor we de 

deelnemers wat vertwijfeld achter lieten. Het was onduidelijk voor hen (maar ook voor ons) hoe 

het proces verder gaat.  

• Ondanks deze procesfouten waren de ideeën van de deelnemers uit het netwerk in overvloed. 

Dit geeft de potentiële kracht van het netwerk aan.  

 

Zijn de resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

• Ja. Er is een evaluatie geschreven en besproken tijdens de stuurgroep. Gedurende het proces 

was het aantal pitches al gereduceerd van negen naar vier maar nu gaan wij door met nog één 

pitch ‘Bewoners Plus: Welkom in de Wijk’ (voor MO/BW-cliënten). We proberen aansluiting te 

vinden met het project ‘Resourcegroups’ en het (nieuwe) project ‘Wooncirkels’. 

 

 

2. Doelen en activiteiten 2020  
 

Voor 2020 reduceren wij het aantal doelen en activiteiten van 10 naar 611. Enerzijds om de 

activiteiten zorgvuldig uit te voeren en anderzijds omdat wij tijd willen vrijspelen om te kunnen 

anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen rond de buurtteams en de overdracht van de alliantie-

werkzaamheden naar deze nieuwe Buurtteams-organisatie in Stadsdeel West.  

 

Netwerkvorming en -versterking 

Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 

Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk  

Toegang  

Doel 3 Vorming Action Learning Platform in Westerpark 

Doel 4: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorg-medewerkers 

Deskundigheid 

Doel 5: Ondersteunen professionals door casuïstiekbespreking en kennisuitwisseling op thema’s 

Doel 6: Ondersteunen teamleiders bij de doorontwikkelingen in het Sociaal Domein 

  

In het jaarplan zal de focus liggen bij het bieden van continuïteit en betrouwbaarheid voor de 

partijen in het huidige netwerk! Wij gaan in 2020 op eenzelfde herkenbare manier aan de slag met 

onze netwerk-activiteiten. 

 

 
11 Enkele activiteiten van de doelen van 2019 worden ondergebracht bij een ander doel.  



Jaarplan 2020 Alliantie Wijkzorg West 10 

Het minst relevant voor 2020 is onze opdracht rondom de ‘toegang’ van professionele aanbieders. 

De komst van de Buurtteams zorgt voor een eenduidige en herkenbare toegang. Wel relevant blijft 

de toegang tot de (informele) Sociale Basis. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Gezondheidsdagen 

Gibralter’ die wij sinds de zomer van 2019 ondersteunen en die wij ook in 2020 blijven ondersteunen.   

 

Inhoudelijk gaan wij goed voorsorteren op de externe ontwikkelingen vanaf 2021 en op wat wij 

hebben geleerd in 2019. Wij willen in 2020 inhoudelijk een scherpe focus hebben op de volgende 

onderwerpen:  

1. Wijkzorg & Werk. De cliënten die gebruik maken van de Wmo èn de Participatiewet worden 

vanaf 2021 integraal geholpen. Vanuit onze ervaring in het huidige wijkzorgnetwerk blijkt dat dit 

niet/nauwelijks op het netvlies staat van de deelnemers. In onze conferentie Wijkzorg & Werk 

hebben wij onderzocht hoe wij Wijkzorg & Werk (Wmo en Participatiewet) integraal kunnen 

aanpakken. In 2020 gaan wij hier in de netwerken mee verder. 

2. Armoede, schulden, stress & gezondheid. Armoede is een belangrijk onderwerp voor het 

stadsdeel en zij hebben Combiwel12 gevraagd om met een armoede-aanpak te komen. De rest 

van de alliantie wil met dit onderwerp meedoen omdat in de wijktafels dit onderwerp vaak aan 

de orde is gekomen en intensief is besproken. Armoede en schulden veroorzaken stress 

waardoor mensen blokkeren en inactief worden. Bovendien gaan mensen door geldgebrek 

slechter eten. Er zijn in de wijk interessant (eet)mogelijkheden waar mensen geen weet van 

hebben. 

3. Ouderen met dementie. Dit wordt door de komst van de ‘dementiebrief’ van de wethouder een 

belangrijk onderwerp. De sociale benadering speelt hierin een belangrijke rol en ook een 

‘dementie-vriendelijke’ omgeving. Dementie is een zeer heftige ziekte maar wij beperken ons 

niet alleen tot dementie want er zijn ook ouderen met andere (psychische) kwetsbaarheden die 

om een sociale benadering vragen van hun omgeving. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Het gaat 

niet alleen om de partners. 

4. Mantelzorg. De oriëntatie in de wijkzorg is primair cliëntgericht en secundair op mantelzorgers. 

Het triadisch werken is onvoldoende ingebed in de organisaties. Dit is niet iets wat wij als 

alliantie direct kunnen veranderen maar wij willen als vervolg op de theatervoorstelling 

Mantelzorgmonologen samen met het Stadsdeel en Markant hier vanuit onze netwerk-

activiteiten zoveel mogelijk ondersteuning aan geven. Tevens willen wij het bereik van 

overbelaste mantelzorgers vergroten door de alliantiepartner hun medewerkers actief te leren 

signaleren en verwijzen naar Combiwel zodat zij in gesprek kunnen gaan met de mantelzorger.  

5. Regiehouderschap & Resourcegroups. Wij willen in ons laatste jaar ook een vervolg gegeven aan 

het beter invulling geven aan het Regiehouderschap en de zes kernboodschappen vanuit de 

rondetafelgesprekken in 2019 uit te dragen. Een van de kernboodschappen gaat over het 

betrekken van het netwerk van de cliënt. Dit is iets waar het project Resourcegroups actief mee 

is en daarom willen wij deze verbinding maken. 

6. Samenwerken Informeel en Formeel. Dit is vanaf de start het belangrijkste onderwerp geweest 

en dit zal in 2020 zo blijven. Daarom is het ook nog opgenomen als exclusief doel (#2). 

 

Het belangrijkste doel dat wij beogen met het benoemen van deze thema’s is om in 2020 door te 

pakken op de leerervaringen van 2019. Binnen de wijkzorgnetwerken willen wij meer bewustwording 

en activiteiten creëren rondom deze thema’s.  

 

 

 

 

 

 

 
12 Niet vanuit hun rol als trekker van de Alliantie Wijkzorg West 
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Doel 1: Verbinden en samenwerken van wijkzorgmedewerkers in het netwerk 

 

Activiteiten: 

• Organiseren van 48 wijktafels voor professionals en vrijwilligers in het Sociale Domeinwijkzorg-

medewerkers. Dit is een wijktafel per maand per wijk. 

• Meer focus aanbrengen in de thematische onderwerpen zoals bovengenoemd. 

• Systematisch vastleggen en delen van leerervaringen en signalen over knelpunten.  

• Organiseren van acht wijkzorgnetwerkborrels. Inhoudelijk worden deze gevuld met een drietal 

pitches per borrel en verder met een ontspannen setting voor kennismaking en dialoog.  

• De leden van de stuurgroep, de projectleider, de voorzitters van de wijktafels en de leden van de 

Adviesgroep hebben allen goede contacten binnen zorg- en welzijn. Het is ieders 

verantwoordelijkheid om alert te zijn op signalen en deze met elkaar te delen om het wijkzorg-

netwerk sterker te maken. Zonder ‘exclusieve’ aandachtgebieden te willen formuleren, koppelen 

wij bovengenoemde personen aan bepaalde aandachtgebieden. Van hen wordt gevraagd om 

deze netwerken in het bijzonder in de gaten te houden.  

Verbinding met: Door: 

AKAD-LVB-netwerk Len van Eeden 

Samen Beter-netwerk Lidwien Schweitzer 

Dementienetwerk  Jes Hogervorst 

Herstelnetwerk Mark Schramade 

STSDW West & Gebiedsplatform West13 Mark Schramade 

‘De Omslag’-netwerk Brigit Nieuwburg 

Amsterdams netwerk eenzaamheid  Monique de Vries 

Amsterdams Paramedisch Platform Ineke Smeulers 

SOMOSA Malika Mouhmouh 

Platform LVB 18+ via SIGRA Zjaak Maas 

Platform Opvanginstellingen Amsterdam Hans Wijnands 

Platform Informele Zorg West Wanda Huinink, Jaap Prummel, Remco Cornielje (Adviesgroep) 

Eerstelijns Amsterdam (ELA) Mirjam Kohinor (Adviesgroep) 

Onbeperkt West Nicolette Besemer (Adviesgroep) 

Cliëntenbelang & Platform Mantelzorg Malène Duijst (Adviesgroep) 

Gemeente Amsterdam  Puck Sickinger (Adviesgroep) 

Stadsdeel West Anne-Marie Rotteveel (Adviesgroep) 

 

Doel 2: Verbinden en samenwerken informele en formele zorg in het netwerk  

 

Activiteiten: 

• De alliantie continueert de ondersteuning van het platform Informele Zorg dat in 2018 is 

opgericht.  

• De alliantie biedt het platform Informele Zorg de ruimte door 8 wijktafels te besteden aan dit 

onderwerp. 

• Het Platform en de alliantie gaan de flyer actief promoten en toelichten. 

• Verbinden van wijkzorg met ‘samenredzaamheidsnetwerken’.  

• De projectgroep Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten (SOLK) doet eind 2019 een 

financieringsaanvraag bij het ROHA om de SOLK-doelgroep te verbinden met bijvoorbeeld 

‘samenredzaamheidsnetwerken’.  

 

 

 
13 Uitwisseling en afstemming tussen wijkzorg, sociaal loket, Samen Doen, OKT, activeringsteams, 

gebiedspool/teams en GGD vindt plaats in het schakelteam stadsdeel West (STSDW). Het 

gebiedsplatform is nog breder met veel onderwijsinstellingen. 
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Doel 3: Verbreden eigenaarschap en opschalen “Proeftuin SamenBeter Westerpark” 

 

Activiteiten: 

• Het verbreden van het eigenaarschap van de ‘Proeftuin SamenBeter Westerpark’ door het 

betrekken van nieuwe partners uit het netwerk die belang hebben bij én willen bijdragen aan de 

(verdere) transformatie van de Sociale Basis in Westerpark/West. De netwerkpartners komen om 

de 6-8 weken bijeen in een stuurgroep/kerngroep zodat zij een eenheid worden die vanuit 

collegialiteit, saamhorigheid en de transformatieprincipes van SamenBeter14 aan de slag gaan 

met de transformatie. 

• Het bepalen van de (focus)onderwerpen voor de transformatie vanaf 2020: 

o (O)GGz thuis in de wijk; 

o Ouderen langer thuis in de wijk (o.a. Leven met een dementie in Amsterdam); 

o Toeleiden naar werk (o.a. werken naar loonwaarde, beschut werk, IPS); 

o Publieke programma’s voor antistigma en een vriendelijke buurt (e.g. trainingen voor 

bewoners, ondernemers, verenigingen in hun handelingsbekwaamheid met het omgaan 

met verward/onbegrepen gedrag van buurtbewoners); 

o Jeugd. 

• De partners creëren en zijn (mede)eigenaar van een infrastructuur van ‘verbindende activiteiten’ 

die de transformatie bevordert en die wij willen opschalen van Westerpark naar West. De 

‘verbindende activiteiten’ zijn de e-Community15, de Wegwijssalon en de Hoodlab. Maar ook aan 

de Resourcegroepen omdat dit een directe verbindende activiteit is tussen de specialistisch 

zorg/ondersteuning met de Sociale Basis.  

• De partners faciliteren, monitoren en leren over de transformatie van de Sociale Basis. Op dit 

moment signaleren wij dat veel activiteiten zich (relatief) autonoom ontwikkelen. Met de 

partners (en al hun kennis en overzicht) beogen wij meer samenhang tussen de verschillende 

activiteiten in de Sociale Basis te creëren. Dit betekent minder fragmentatie en minder 

verspilling. Dit willen wij realiseren door de activiteiten van richtinggevende en samenhangende 

kaders te voorzien. Binnen deze kaders kunnen de activiteiten bottom-up en autonoom 

doorgaan zonder enige bemoeienis van ‘bovenaf’.  

• Een extra optie is het installeren van een bewonerspanel16 van ongeveer 250 bewoners in 

Westerpark die meedenken over de focus(onderwerpen). Wij informeren de bewoners over de 

resultaten van de transitie in de Sociale Basis en leggen daar verantwoording over af. De 250 

bewoners verbinden zich elk aan bepaalde thema’s. Wij communiceren met hen vooral via de e-

Community. 

 

Doel 4: Bieden van AdviesWijkzorg voor wijkzorg-medewerkers 

 

Activiteiten: 

• Organisatie AdviesWijkzorg door een Adviesgroep waarvan de kern bestaat uit medewerkers 

vanuit: Arkin (coördinator), MEE Amstel & Zaan (vervangend coördinator), Combiwel, Amsta en 

Samen Zorgen Samen Dragen. 

• Evaluatie AdviesWijkzorg in West, stedelijk en stedelijke doorontwikkeling. 

 

 

 

 

 
14 De vier transformatieprincipes: 1) Creëer een ‘ecosysteem’ dat gezond gedrag faciliteert; 2) Organiseer nieuwe manieren 

van samenwerking; 3) Ontwikkel ICT die deze transitie mede mogelijk maakt;  

en 4) Ontwerp andere manieren van belonen.  
15 Met daarin de VraagBaak, VitaliteitsMarkt, Single Sign On en Sociale Netwerk Standaard en FitKnip 
16 Te werven via de Hoodlab Westerpark. 
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Doel 5: Ondersteunen professionals door casuïstiekbespreking en kennisuitwisseling op thema’s 

 

Activiteiten: 

• Casuïstiekbesprekingen in wijktafels. Dit gebeurt op basis van de vraag van de cliënt en niet van 

de hulpverlener, middels een brede vraagverheldering zodat ook de ‘vraag achter de vraag’ 

wordt achterhaald. Na de introductie van de casus, en verhelderende vragen van deelnemers 

aan de wijktafel, komen de waardevolle adviezen om de cliëntvraag te beantwoorden. 

• Toevoegen bestaanszekerheden in de casuïstiekbesprekingen. Uitnodigen klantmanagers Werk & 

Reintegratie bij bepaalde wijktafels. 

• Kennisuitwisseling op de zes thema’s die bij de inleiding genoemd zijn. 

• Teambudgetten en uitbreiden naar Oud-West en Westerpark. 

• Organisatie van twee conferenties waarbij (nog te kiezen) onderwerpen worden verdiept. 

 

Doel 6: Ondersteunen teamleiders bij de doorontwikkeling in het Sociaal Domein 

 

Activiteiten: 

• Organiseren van vier West-brede Rondetafelgesprekken (of Wijktafels) voor teamleiders. Wij 

hebben/ontwikkelen een vaste lijst met teamleiders in West en nodigen hen uit voor een 

gezamenlijk dialoog over het toerusten van hun organisatie en medewerkers op de heroriëntatie 

in het Sociaal Domein. Op deze manier proberen wij gezamenlijk aan de functie van kennisdrager 

invulling te geven. Deze gesprekken voor teamleiders zijn gericht op leren van elkaar, 

ontwikkeling en verbetering van de organisatie van zorg en welzijn. De wijktafels voor 

teamleiders worden voorgezeten door de projectleider in combinatie met een lid van de 

stuurgroep.  

• Informeren van de teamleiders bij nieuwe gebeurtenissen via www.wijkzorg-amsterdam.nl of via 

persoonlijke mailings. 

 

 

3. Netwerkvolwassenheidsanalyse 
 

Op de volgende pagina geven wij per gebied17 en voor het stadsdeel West18aan hoever de 

netwerkvorming is aan de hand van het netwerkvolwassenheidsmodel19. Deze analyse is bedoeld als 

hulpmiddel voor de overdracht van de ‘netwerkopdracht’ van de Alliantie aan de 

Buurtteamorganisatie in Stadsdeel West.  

 

De gedachte achter de analyse is dat je onderscheid kunt maken tussen de sterke en minder sterke 

plekken in het netwerk. Alleen deze vermeende rationaliteit is niet realistisch gebleken in West. Wij 

hebben netwerkpartners gevraagd die in 2019 minimaal twee keer aanwezig geweest zijn op een 

wijktafel in een gebied. We zien dat niet iedereen een volledig beeld heeft van alle tien aspecten van 

het model. De wisseling in scores op de aspecten is enorm en dit komt door het verschillende 

perspectief van mensen. Dit is ook logisch want de achtergrond van de mensen20 die gescoord 

hebben verschilt enorm en iedereen zit daardoor in een ‘ander deel’ van het netwerk. Wat opviel is 

dat de mensen die erg goed in het netwerk zitten, hoger scoren dan de mensen die een beperkter 

perspectief hebben. 

 

 
17 Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West, Westerpark. 
18 Gemiddelde van de gebieden. 
19 Richard Derks (In voorzorg! en Gemeente Amsterdam), Wijkzorgnetwerken in ontwikkeling: aan de slag met het model 
voor netwerkvolwassenheid, mei 2016. 
20 Vrijwilligers, WPI, stadsdeelmedewerkers, ambulant ondersteuner, wijkverpleging, dagbesteding, onafhankelijke 

cliëntondersteuning, et cetera. 
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Wij hebben de scores geanalyseerd met de voorzitters van de wijktafels en met de stuurgroep. Onze 

conclusie is dat de netwerken per gebied minimaal voldoen aan het ‘Pioneersnetwerk’ (score 3) en 

veel elementen bevat van een ‘pro-actief netwerk’ (score 4). In sommige gevallen is er al sprake van 

een ‘samenwerkend netwerk’ (score 5) zoals bij bepaalde initiatieven van SamenBeter Westerpark. 

Maar dit is op deze manier niet aantoonbaar.  
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 Aantal scores  Gemiddelde score Minimale score Maximale Score Variatie Scores 
Bos en Lommer 12 2,7 1,9 3,6 1,7 
De Baarsjes 5 2,9 1,8 3,8 2,0 
Oud-West 8 3,2 2,3 3,7 1,4 
Westerpark 10 2,9 2,3 4,2 1,9 
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