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Jaarevaluatie Alliantie Wijkzorg Nieuw – West 2020 

Kwartaalplan 2021 

Inleiding 
De Alliantie Wijkzorg Nieuw-West heeft in 2020 in een 10 tal-stuurgroep bijeenkomsten 
koers gehouden in het verbinden van formele en informele partijen en meer specifiek 
gewerkt aan de “bottom-line” van de opdracht in dit stadsdeel:   
“Toegankelijkheid wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.” 
De deelname aan het platform van Informele partijen door de projectleider én het verbinden 
van het medisch domein zijn twee belangrijke pijlers om de toegankelijkheid voor mensen 
met een migratie achtergrond in kaart te krijgen resp. te verbeteren. Immers kleine 
informele organisaties staan dicht bij deze specifieke Amsterdammers en een huisarts heeft 
iedereen!  
Het was een bijzonder jaar door de corona-maatregelen, maar ook door het besluit van het 
college om toch de Madi’s als penvoerders te wensen in de vorming van de toekomstige 
Buurtteamorganisaties. Door dat besluit kwam er nieuwe energie in de samenwerking; 
zowel onderling; met en naar de netwerken, tussen de zeven Allianties als met het stadsdeel 
en de gemeente.  
 
Doelen uit het gezamenlijke jaarplan 2020 
De Alliantie Wijkzorg Nieuw – West heeft dit jaar gewerkt vanuit de drietal gezamenlijke  
doelen die  in het stedelijke jaarplan 2020 zijn omschreven. Aan deze doelen wordt in het 
eerste kwartaal van 2021 uiteraard verder gewerkt: 

1. Bestendigen en uitbouwen van de wijkzorgnetwerken. We kunnen stellen dat dit in   
2020 voor een belangrijk deel  is doorgegaan. Er is een grotere vanzelfsprekendheid voor 
deelname aan de netwerken ontstaan en ook op het gebied van de gelijkwaardige 
samenwerking tussen formeel en informeel zijn stappen gezet.  

2. Het verder bevorderen van eigenaarschap van de netwerken. Dit aspect van de  
doelen heeft de nodige aandacht gevraagd, temeer daar er bij een aantal vertrouwde 
trekkers van wijktafels een sterk voorbehoud leefde voor vergaderen via de digitale weg.  
Dat is uiteindelijk met een sterke support van de projectleider goed gekomen, maar geeft 
ook wel aan dat het koers houden in deze coronaperiode een uitdaging is. En hoe kwetsbaar 
netwerken zijn als sleutelfiguren uitvallen. 
Een bijzonder gebied in deze blijft Nieuw-Sloten /de Aker. Daar is de continuïteit en het 
eigenaarschap van de wijktafel van meet af aan een punt van aandacht. Grote mate van 
wisselingen, geen eigenaarschap etc. Dit komt vooral doordat de primaire aandacht van veel 
(zorg)organisaties bij de andere delen in Nieuw- West ligt. We hebben ons in samenspraak 
met het stadsdeel ingezet voor een diepgaande analyse van de vragen en wensen van de 
Amsterdammers in deze wijk, teneinde vorm te geven aan de wijze waarop de toekomstige 
buurtteam organisatie zich in deze “andere wijk” in Nieuw West zou kunnen manifesteren.  

3. Bijdragen aan een soepele overgang naar de buurteams.  
Van meet af aan was dat het algehele doel voor 2020. Op het moment dat er zich een 
coalitie begon af te tekenen min of meer “uit eigen kring” werd ook dit doel concreter en 
tastbaarder. De wijktafels aan het begin van het jaar en nu aan het eind van het jaar 
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staan/stonden in het teken van de buurtteams. De gemeente heeft begin van het jaar aan de 
wijktafels  de professionals kunnen meenemen in de ontwikkelingen van de buurtteams. Nu 
de Buurtteamorganisatie i.o. (BTO) bekend is, zal de BTO i.o. tijdens de laatste twee 
wijktafels van 2020 aanschuiven om de professionals mee te nemen in de laatste  
ontwikkelingen.   
 
De focus in 2020 

 Het afgelopen jaar is er met name geïnvesteerd in de verbinding met het platform 
informeel in Nieuw-West.  

 Ook in de verbinding met het medisch domein indirect via de EELA  zijn een aantal 
belangrijke initiateven ondersteund en onder de aandacht gebracht.   

 Corona maakte dat de digitale wijktafels belangrijk waren voor de deelnemers. We 
hebben veel aandacht gegeven aan de uitwisseling van ervaringen. 

 Na de zomer is het verbond van 100 in Nieuw-West in de persoon van Rob van Eupen 
aangesloten bij de regiegroep van de Alliantie. Hierdoor ontstond er nog meer 
verbinding  richting een soepele overgang naar de buurteams, immers het 
verbondsteam wordt getransformeerd naar het eerste Buurtteam in Nieuw-West 
 

Stedelijke samenwerking 
De samenwerking tussen de acht projectleiders van de Allianties Wijkzorg is in 2020 verder 
uitgebouwd. Op dat niveau wordt veel kennis en ervaring  samengebracht, uitgewisseld en 
van elkaar geleerd. Ook de uitwisseling met de gebiedspartners, mensen van OJZ  andere 
betrokkenen vanuit de gemeente wordt als zeer waardevol en inspirerend ervaren.  
Het zou de moeite waard zijn te onderzoeken hoe men straks een dergelijk gremium kan 
organiseren. Als platform om stad breed met en van elkaar te leren; gemeente, 
buurtteamorganisatie, stadsdeel, sociale basis; co-creatie pur sang! Op stadsdeelniveau 
heeft een dergelijke ontmoeting al plaatsgevonden, door de deelnemers als waardevol 
ervaren!                                                                                                                                                           
Concreet leidde de samenwerking tussen de projectleiders van de zeven Allianties  in 2020 
tot een aantal gezamenlijke initiatieven o.a.: 

 2 stedelijke bijeenkomsten webinars op 30 maart en op 17 november;  

 het verzamelen van corona signalen tijdens de eerste corona golf en  

 het afstemmen van de werkzaamheden, bijvoorbeeld  één lijn in het collectief besluit 
om alle wijktafels vanaf september 2020 weer digitaal te doen.  

 

 

Netwerkbijeenkomsten in 2020 

Regiegroep overleg 
De Alliantie Wijkzorg Nieuw –West wordt vorm gegeven door zeven partijen:  SEZO (trekker), 
MEE Amstel en Zaan, Cordaan, Combiwel, PerMens, Amstelring en Philadelphia. Zoals eerder 
aangegeven is de regiegroep overleg dit jaar uitgebreid met het deelname van verbond van 
100. Een keer per maand komt de Alliantie Nieuw-West bij elkaar in de regiegroep overleg 
om de koers te bepalen en de voortgang van het jaarplan te bewaken. Ook het scherp 
houden van elkaar op belangrijke thema’s binnen de ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Hoe realiseren we de echte Innovatie? Hoe stimuleren we eigenaarschap, hoe vergroten we 



 
 

3 
 

de deelname van mensen met een migratie achtergrond aan de wijktafels? De regiegroep 
heeft zich in de jaren ook ontwikkeld tot een plek waar we kritisch opbouwend met elkaar 
de thema’s delen.   
 
Wijktafels 
Vanwege de Corona vonden de wijktafels dit jaar vanaf maart online plaats via platform 
ZOOM. Met uitzondering van een korte periode in de zomer waarin we gebruik konden 
maken van de buitenlocaties om elkaar fysiek te ontmoeten. Door de gehele coronatijd 
consequent en voorspelbaar de wijktafels digitaal voort te zetten werden de 4 wijktafels in 
Nieuw- West  een platform, een anker bijna,  voor communicatie tussen professionals en 
informele partners. “hoe doe jij het, waar loop je tegenaan, hoe vind ik de mensen die niet in 
zorg zijn. Wat is er wel mogelijk? Ik mag van mijn organisatie niet, maar….” 
Het was een nieuwe manier van werken waar creativiteit en out of the box denken is 
gestimuleerd. De wijktafels is Nieuw-West vonden dit jaar een keer per 6 weken plaats. 
Vanwege de corona zijn de themalunches in de loop van het jaar niet doorgegaan, maar 
omgezet naar reguliere wijktafels. 
De deelname van  professionals formeel/informeel aan de wijktafel is dit jaar gegroeid zowel 
in aantal als in diversiteit. Zo is er in de afgelopen periode  de deelname en de 
betrokkenheid van de gebiedsmakelaars aan de wijktafel toegenomen. Wijktafel van Osdorp 
is een mooi voorbeeld waar de medische domein goed vertegenwoordigd is.  
Naast de 4 wijktafels zijn er in april 4  Whats app groepen in het leven geroepen om zo de 
professionals en alle betrokkenen in een periode van veel onzekerheid  enige vorm van 
voorspelbaarheid en overzicht  te bieden. Het animo voor deelname aan de Whats app 
groepen is  groot.  Het is een platform geworden waar professionals en vrijwilligers met 
elkaar informatie/nieuwe initiatieven delen en cliënt gerelateerde vragen stellen. 
Tijdens de wijktafels is er in het bijzonder aandacht geweest voor de focuspunten die zijn 
genoemd in ons jaarplan. Toegang verbeteren voor mensen met een migratieachtergrond is 
de rode lijn geweest in casuïstiek besprekingen. Mantelzorg is goed belicht met reguliere 
deelname van Markant en platform Mantelzorg.   
 

Kernteamoverleg  
In Nieuw West is er rond de regiegroep van de Alliantie Wijkzorg  een kernteamoverleg, een 
managementoverleg, dat 1 keer in het kwartaal plaatsvindt.  De Alliantie Wijkzorg Nieuw- 
West is bezig om dit overleg een hernieuwde jasje  te geven zodat er optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van elkaar. 
Ook een buurteam, hoe goed ook toegerust is in het bereiken van haar doelen afhankelijk 
van een goed netwerk buiten het team. In het kernteamoverleg nemen partijen deel, die 
niet in het buurtteam zitten, maar die allemaal vanuit hun eigen opdracht en betrokkenheid 
met de Amsterdammer hebben te maken.  

Het proces dat we met het kernteam ingang willen zetten  gaat over leren vanuit de 
werkzame principes; eigenaarschap; oplossingen vinden uit onverwachte hoek; creativiteit, 
lef; Anders Kijken Anders Doen; De Amsterdamse Maatwerk Methode; impact in je 
organisatie en last but not least persoonlijk engagement! 
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Met een aantal partijen uit dit Kernteam( Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Stadsdeel, 
Philadelphia en Sensazorg en de twee projectleiders) bereiden we een plan voor zodat de  
kernteam in april volgend jaar: 

 Informatie deelt die relevant is voor de andere partijen. 

 Waarde hecht aan het leren met elkaar 

 De deelname van informele en formele partijen op een bepaalde manier in balans 
heeft gebracht. 

 Aan de hand van thema’s periodiek bij elkaar komt en de deelnemers zelf de regie 
pakken in de voorbereiding afhankelijk van het onderwerp. (Gezonde leefstijl; 
Dementievriendelijke wijk; GGZ in de wijk; eenzaamheid, samenwerking 
specialistische zorg) 

 Concreet projecten of initiatieven omarmt binnen de thema’s (het geleerde in de 
praktijk brengt) 

 De vraag of er externe coördinatie nodig is, heeft beantwoord. 

 
Netwerk Informele Zorg/vrijwilligersorganisaties (Platform informeel zorg) 
In Nieuw-West is er een actief netwerk informele zorg. ( trekker SamenWonenSamenLeven 
en de VrijwilligersCentraleAmsterdam) die met regelmaat bij elkaar komt. Het doel van het 
netwerk is elkaar een steuntje in de rug ‘gunnen’ (eigen woorden van het netwerk) en 
faciliteiten en andere dingen met elkaar delen. De aangesloten informele partijen zijn in 
aantal dit jaar wederom gestegen. 
Stadsdeel Nieuw-West en Netwerk Informele Zorg en Vrijwilligersorganisaties hebben in 
samenspraak met elkaar een aantal stappen gezet om te komen tot  onderlinge 
werkafspraken. 
Projectleider van Wijkzorg Nieuw-West heeft dit jaar haar plek verstevigd in het netwerk 
door een structurele deelname aan het platform. De buurtteamorganisatie  i.o. is vanaf 
december ’20  ook aangesloten bij het netwerk. Het plan om de Voorbereidingsgroep inzake 
samenwerking Sociale Basis en het toekomstige buurtteam  in 6 zgn. ophaalsessies vorm te 
geven is in dit platform gedeeld en met enthousiasme ontvangen.  
 
BTO Osdorp en BTO Slotermeer (basisteam/hometeam overleggen) 
In Nieuw-West zijn er twee BTO overleggen, een in Osdorp en een in Slotermeer, waar 
verschillende partijen uit het sociaal domein en zorg domein bij elkaar komen op wijkniveau. 
Alliantie Wijkzorg Nieuw- West heeft met beide overleggen korte lijnen. 
BTO- overleg Osdorp waar ELAA de trekker van is, vindt 1 keer per kwartaal plaats. 
Voor het jaar 2021 is de wens om paramedici ook uit te nodigen. Dit jaar is themagericht 
aandacht geweest aan plaatselijke  initiatieven/instanties/projecten. Vanaf 2021 zal naast 
het aandacht voor plaatselijke initiatieven ook casuïstiek bespreking een vaste onderdeel 
van de agenda worden. 
ELAA zit daarnaast  in het kernteamoverleg. (zie netwerkbijeenkomst kernteamoverleg) 
BTO-overleg Slotermeer vindt 1 keer per maand plaats onder leiding van Sacha Quebe. In dit  
overleg is casuïstiek bespreking al leidend.  
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Keten Dementie Nieuw-West 
(Stichting) Mantelzorg & Dementie heeft de opdracht gekregen om de ketens Dementie in  
Nieuw-West nieuw leven in te blazen. Het ketenoverleg was gestopt in 2016,  
Het doel is om een optimale samenwerking tussen professionals en informele zorgverleners 
te krijgen in het belang van mensen met dementie en mantelzorgers. Door op vaste 
momenten met elkaar in overleg te gaan kunnen projecten gezamenlijk opgepakt worden 
ten gunste van effectiviteit en continuïteit van zorg,- en dienstverlening.  
De aanpak is allereerst gericht op het herstel van de keten, de volgende stap is de verdere 
ontwikkeling van de keten in  Nieuw-West. Er is in het bijzonder aandacht voor de volgende  
groepen; ouderen met een migratieachtergrond, ouderen met een lage sociaal economische 
status, ouderen die hoogopgeleid zijn, vroeg signalering en preventie. 
De startbijeenkomst was op 2 juli jongstleden.   
 

Samenwerking huisartsen en sociaal domein 
De Amsterdamse huisartsen zijn sinds vorig jaar verenigd in de Amsterdamse Huisartsen 
Alliantie. 29 oktober jongstleden is er een eerste overleg geweest met tweetal huisartsen in 
Slotermeer, bestuurslid AHA, betrokken bij Amsterdam Vitaal &Gezond, coalitie Chronisch 
Zieken en regio-adviseur vanuit ELAA en de projectleiders van Wijkzorg Nieuw-West. Doel 
van het overleg was om nader kennis te maken en te kijken hoe huisartsen (al dan niet 
vanuit Amsterdam Vitaal & Gezond) de verbinding/samenwerking met het sociaal domein / 
buurteams kunnen maken. Er zullen nog een aantal vervolgafspraken plaatsvinden.  
 

GGZ in de wijk in Osdorp 
Samen optrekken om de wijk toegankelijk en ontvankelijk te maken voor alle bewoners: dat 
is de kern GGZ in de Wijk. Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, en ervaringsdeskundigen 
werken samen tegen stigmatisering en voor gastvrijheid in de buurt. 
Zo werkt GZZ in de Wijk samen met professionals, vrijwilligers en buurtbewoners aan een 
wijk waar iedereen mee kan doen. Er wordt meegebouwd aan veilige community ’s waar een 
sociaal en professioneel vangnet is voor mensen in een kwetsbare positie.  
De nadruk ligt op een goede samenwerking binnen het sociale domein. Zodat er eerder en 
preventief kan worden geholpen en hulpvragen sneller worden gesignaleerd. Om dit te 
bereiken worden er  onder andere trainingen georganiseerd,  de meerwaarde van 
ervaringsdeskundigheid wordt onder de aandacht gebracht en wordt er gewerkt samen met 
sociale partners om kwetsbare mensen in beeld te brengen en hen de weg te wijzen naar 
het (informele) zorg vangnet in de wijk. Zo wordt er maandelijks een online Q&A 
georganiseerd door Team ED, Combiwel en GGZ INGeest.  

 
Activiteiten 
Nieuwjaarsbijeenkomst Kleurrijk Nieuw-West 
Wijkzorg Nieuw-West heeft dit jaar een succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd 
waar een grote opkomst was van 88 professionals. Het thema was kleurrijk Nieuw-West. 
Alle aanwezigen konden tijdens verschillende interactieve workshops ervaren hoe het is om 
in de schoenen van een ander te staan, hoe belangrijk het is je bewust te zijn van 
(cultuur)verschillen en wat dat kan betekenen voor je eigen handelen in je dagelijkse 
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wijkzorgwerk. De 7 interactieve workshops werden georganiseerd door formele en 
informele partijen uit Nieuw-West zelf. Enkele voorbeelden: Unal Zorg, Senszorg, Nisa voor 
Nisa  
 
 
Gesprek met gemeente, stadsdeel, vertegenwoordigers formele en informele partijen die 
zich richten op mensen met een migratie en Alliantie Wijkzorg 
De  Alliantie Wijkzorg in Nieuw-West vindt het belangrijk om bij te dragen aan een betere 
toegang tot wijkzorg voor àlle inwoners van Nieuw-West. In Nieuw-West is een relatief grote 
groep inwoners met een migratieachtergrond, bij wie de aansluiting achterblijft.  
In 2019 heeft de werkgroep Toegang van de Alliantie Wijkzorg  gezocht naar een betere 
verbinding door in gesprek te gaan met het Jonker Verweyinstituut en een zestal interviews 
te houden met formele en informele partijen. Dit heeft geleid tot een aantal duidelijke 
aanbevelingen. 
Op 16 januari 2020 heeft de Alliantie Wijkzorg samen met een vertegenwoordiging van 
formele en informele partijen in Nieuw-West  input gegeven aan de gemeente ten aanzien 
van dit onderwerp voor de buurtteams. Met als succes dat diversiteit is opgenomen in de 
uitvoeringsbesluit van de buurtteams. 
 

Opdracht november 2020. Het is ons opgevallen dat na het succes van de 
nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij professionals met een migratie achtergrond in meerderheid 
aanwezig waren, de deelname van die zelfde professionals aan de wijktafels achterblijft. De 
Wijkzorg Alliantie heeft onderzoek naar dit fenomeen belegd bij een sociaal onderneemster 
(met een migratieachtergrond) die het stadsdeel goed kent. Ons idee is dat de deelname aan 
de wijktafels van deze professionals er toe kan bijdragen dat de aansluiting voor de 
Amsterdammer met een migratieachtergrond kan verbeteren. 
 
Samenwerking met domein wonen 
Een groot scala aan professionals krijgen te maken met woonvragen. Denk daarbij onder 
meer aan sociaal werkers, maatschappelijke werkers, ambulante ondersteuners , actieve 
buurtbewoners, medewerkers meldpunt zorg en overlast (stadsdeel, woningcorporatie, 
zorgaanbieder), sociaal en technisch wijkbeheerders. 
In samenwerking met het programma “huisvesting kwetsbare groepen”, actielijn preventie, 
zijn er in Nieuw-West drie workshops Woonwaaier gegeven nadat de Woonwaaier in eerste 
instantie is gepromoot tijdens de wijktafels.  
Doel van de workshops was de bekendheid van het instrument de Woonwaaier  vergroten 
en  feedback op te halen bij de wijkzorgnetwerken omtrent hun ervaringen, hun ideeën en 
vragen omtrent de tools die in de Woonwaaier staan beschreven.  
 

Werk en participatie 
Juli jongstleden heeft het Webinar Een goed gesprek plaatsgevonden, waaraan ruim 25 
teamleiders/leidinggevenden in het sociaal domein deelnamen met als doel te onderzoeken 
wat de ontwikkelingen  binnen het sociaal domein betekent voor een ieder. Daarnaast is er 
tijdens de week van de participatie in november jongstleden het Webinar Wijkzorg en Werk  
georganiseerd. Onderwerp van het webinar was het ondersteunen van de Amsterdammers 
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naar betaald werk vanuit het perspectief van de Amsterdammer en aansluitend op de 
Amsterdamse Maatwerk Methode.  
 

Communicatie 
Op verschillende manieren wordt het wijkzorgnetwerk geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen binnen verschillende domeinen, in het bijzonder aandacht voor de 
ontwikkelingen richting de buurtteams. De website van Alliantie Wijkzorg Nieuw-West wordt 
structureel bijgehouden en gemiddeld een keer per 2 maanden verschijnt er een 
nieuwsbrief. Wij hebben aan het begin van het jaar een folder uitgebracht met ons jaarplan 
dat is gedeeld in het netwerk. Tijdens de 1ste corona golf hebben we een digitale folder 
uitgebracht met bundeling van thuisblijf tips en een overzicht van initiatieven die tijdens de 
corona van de grond zijn gekomen.  
 
De focus vanaf nu t/m eerste kwartaal 2021 
 

1. Het verder afstemmen met de verschillende netwerken op de lijn van de 
samenwerking met het buurtteam,  

2. bijdragen aan het versterken van het werkkader en daarmee  
3. het creëren van eenheid van taal en benadering. 

is het doel voor eind 2020 en begin 2021.  
 
Vanaf nu tot in het eerste kwartaal van 2021 is de specifieke opdracht voor alle zeven 
Allianties Wijkzorg: Bijdragen aan een warme overdracht van de netwerk-samenwerking en 
het overdragen van inzichten in het kader van Leren en Ontwikkelen.  
Dit laatste doet de Alliantie Wijkzorg Nieuw- West o.a. naar aanleiding van twee 
geselecteerde netwerken:                                

1.  De Amsterdamse Familieschool IKC het Talent & Buurtpunt de Leeuw (*1) 

AFS:  
Bij de casuïstiek bespreking van IKC Het talent leren we met de betrokkenen breed naar een 
casus te kijken en te vertrekken vanuit de vraag van de Amsterdammer. Hierdoor 
introduceren we elementen van het werkkader respectievelijk van de Amsterdamse 
maatwerkmethode , zonder dominant te zijn en te blijven aansluiten bij de context van de 
school respectievelijk de kinderen en hun situaties. Deze eenheid van taal  en “kijkrichting” 
zal de er toe bijdragen dat partijen elkaar letterlijk beter gaan verstaan. De samenwerking 
met het OKT wordt ook in dit netwerk vormgegeven en het levert waardevolle verbindingen 
op tussen de school en het toekomstige buurtteamorganisatie. Het betrekken van de sociale 
basis in de oplossingsrichtingen is nog een thema dat de aandacht verdient. 
Buurtpunt De leeuw:  
Gesteund door de ervaringen en betrokkenheid  van het Verbondsteam bouwt de 
Buurtteamorganisatie i.o. hier het eerste Buurtteam van Nieuw West! Het feit dat een van 
de projectleider (Özlem Tekin) ook de voorlopige projectleider van dit Buurtteam i.o. is, lijkt 
ons een goede borging van een soepele overgang. De lijn met Rochdale als de grootste 
verhuurder in dit gebied is hierbij een verrijking. Er is een praktisch spreekuur over het 
wonen, waarbij een ervaringsdeskundige en een werker zijn aangesloten. Vanuit de Alliantie 
Wijkzorg ondersteunen we een soepele overgang, proberen het casuïstiekoverleg nog 
nadrukkelijker bij te wonen en halen het geleerde op. 
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Bijdragen versterken werkkader/ Leren en Ontwikkelen 
In samenspraak met Diederic Immink van OJZ en de gezamenlijke projectleiders van de 
zeven Allianties hopen we in het eerste kwartaal van 2021 de ervaringen zo te beschrijven 
dat ze bruikbaar zijn voor anderen. 
 
 
 

2. De Alliantie in Nieuw West streeft er het eerste kwartaal van 2021 naar om de 
ontwikkelde netwerksamenwerking tussen organisaties verder te versterken. 
Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt aan een model waarbij de 
alliantiepartners, ook zij die niet tot de Buurtteamorganisatie zijn toegetreden hun 
samenwerkingsverband  behouden en deze integreren met het Kernteamoverleg in 
het stadsdeel. Dit overleg wordt na 1 april gecontinueerd. 

3. De bestaande wijktafel , vier in getal worden voortgezet en mogelijk uitgebreid naar 
zes tafels, parallel aan het aantal buurtteams. 

4. De samenwerking met en tussen  OJZ , het stadsdeel en de Wijkzorg Alliantie en de 
Buurtteamorganisatie i.o.  is  goed en constructief te noemen. Steeds meer vanuit 
een gezamenlijke visie. Het eerste kwartaal van 2021 hopen we hiermee op een 
constructieve wijze door te gaan. Het voorbereidingsteam voor de samenwerking 
met de sociale basis is hier een voorbeeld van.  Deze prettige contacten gaan als 
vanzelf en met trots over naar de toekomstige buurtteam organisatie.  

 
 
 

Tot Slot 
De Alliantie Nieuw-West heeft afgelopen jaren met veel plezier gewerkt aan de 
doelstellingen van Wijkzorg. De partijen die deelnemen aan de Alliantie verheugen zich op 
een verdere samenwerking in het Wijkzorgnetwerk met de bekende als mede de nieuwe 
partners in de Buurtteamorganisatie N-W I.o.  
Maar het buurteam kan het niet alleen!  Hoe gaan we er voor zorgen dat de 
netwerkgedachte die drie en een halfjaar geleden met lef is ingezet door de gemeente 
Amsterdam, (eerst de kwartiermakers, toen de Allianties met hun projectleiders) doorgaat? 
Dat de beweging met de vorming van de buurtteams niet stolt maar blijft vloeien.   
Het samenwerken met de sociale basis, out of the box denken, weten wat een ander beter 
kan dan jij, over domeinen heen durven denken, je netwerk kennen?  
Uiteraard is het buurtteam hierin een belangrijke partij, maar ook de andere partijen hebben 
hierin een rol. Net als het staddeel en OJZ. Hoe borgen we eigenaarschap op het idee van de 
kanteling? 
Het is ook niet voldoende om de bestaande netwerken en activiteiten te ‘beleggen’.  De rol 
van aanjager lijkt ons op enigerlei manieren noodzakelijk om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen,  min of meer acute situaties en verbindingen te leggen met nieuwe partijen. 
Het is de uitdaging om de werkzame principes en onderliggende mechanismen van het 
netwerken ook na 1 april 2021 levendig te houden blijft! 
(*1) de uitwerkingen van deze beide netwerken zijn begin november 2020 separaat toegezonden. 

 

 


