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1. Inleiding 
 

Het jaarplan 2019-2020 zou het laatste plan van de alliantie Wijkzorg worden en was derhalve 

geschreven als een overdracht van met name het gedachtegoed. Inmiddels hebben de allianties 

Wijkzorg een verlenging1 van drie maanden gekregen tot de start van de Buurtteams Amsterdam op 

1 april 2021 én zijn er coalities per stadsdeel gevormd waarbij de madi’s - huidige trekkers van de 

allianties Wijkzorg- tevens de nieuwe trekkers van de buurtteamorganisaties zijn.  

De overdracht, als ook de borging van netwerksamenwerking, is daarmee vergemakkelijkt en de 

focus ligt op doorontwikkeling c.q. innovatie en verbreding. Een netwerk is dynamisch en dient 

continue gevoed, vernieuwd en geïnspireerd te worden. Sinds de uitbraak van de pandemie geven 

partijen in heel de stad aan dat de vruchten van meerjarige investering in netwerksamenwerking 

zichtbaar zijn geworden. Bestaande samenwerkingsverbanden zoals in de Indische Buurt en het 

Oostelijk Havengebied zijn tijdens de crisis verbreed en geïntensiveerd. In de Watergraafsmeer zijn 

deze periode weer nieuwe samenwerkingen ontstaan. Tegelijkertijd is er het besef dat er continue 

nieuwe uitdagingen zijn die het beste gezamenlijk opgepakt kunnen worden voor creatieve en 

efficiënte oplossingen. Wat in ons allereerste jaarplan slechts een droom was, is uitgekomen: 1+1=3.  

Voor het inhoudelijk kader over netwerksamenwerking (doelen, missie, uitgangspunten, 

succesfactoren, e.d.) verwijzen we terug naar de vorige jaarplannen2. Dit plan 2020-2021 beschrijft 

globaal de praktische invulling vanuit Wijkzorg Oost richting de start van de buurtteams. 

 
1 Hiertoe is een nieuwe opdracht gegeven door de gemeente waarbij er o.a. drie netwerkprojecten zijn gestart 
om onderdelen uit het werkkader Buurtteams Amsterdam te oefenen en te toetsen als ook bij te dragen aan de 
transitie naar de buurtteams inclusief overdracht.  
2 Zie het gezamenlijk plan allianties en het stadsdeelplan Oost 2019-2020: https://wijkzorg-
amsterdam.nl/jaarplannen-allianties-wijkzorg/  

https://wijkzorg-amsterdam.nl/jaarplannen-allianties-wijkzorg/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/jaarplannen-allianties-wijkzorg/
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2. Evaluatie 2020 
 

2.1 Algemeen 
Tweeduizendtwintig is wereldwijd een uitzonderlijk jaar geworden. Binnen de Wijkzorg was er op 

grote schaal sprake van uitval door ziekte. Organisaties moesten alle beschikbare mensen en 

middelen aanwenden vanwege corona. Lopende zaken vanuit Wijkzorg zijn met vertraging 

doorgegaan, zoals de nieuwe projecten die in voorbereiding waren. Een aantal projecten kon door de 

pandemie niet als gepland doorgaan, vanwege een tekort aan tijd, menskracht of aanverwante 

oorzaak. Zo kon er bijvoorbeeld geen subsidieaanvraag worden ingediend bij Zonnw, omdat de 

subsidieronde was ingetrokken. Later in het jaar hebben wij dit project in aangepaste vorm 

opgenomen als een van de drie oefenexperimenten op weg naar de buurtteams. Daarnaast was er 

interne druk bij de organisaties rondom de aanvraag en gunning van de buurtteams, waardoor de 

blik na de eerste coronagolf een periode meer naar binnen was gericht. Tegelijkertijd werd er in de 

crisis juist veel meer samengewerkt, gezamenlijk opgevangen en kwamen er nieuwe lokale 

(informele) krachten aan het licht. Zo zijn er nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen ontstaan.  

De activiteiten hebben we moeten bijstellen naar bijvoorbeeld online wijktafels. De verwachting was 

dat de uitgestelde projecten in de tweede helft van het jaar ingehaald konden worden. Een deel is 

niet doorgegaan mede door de afwezigheid van de projectleider Wijkzorg. Een ander gevolg hiervan 

was dat er een gat ontstond in de informatievoorziening voor het netwerk Oost; informatie over 

stedelijke ontwikkelingen, bijeenkomsten, trainingen en mogelijkheden voor nieuwe personen om 

aansluiting te krijgen binnen het netwerk. Het belang van een schakel-/aanjaag-/verbindingsfunctie 

werd opnieuw bevestigd. In het vervolg van dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste 

ontwikkelingen, activiteiten en projecten van 2020.  

2.2 Samenwerking sociale basis 
De hoofdvraag die alliantie Oost zich voor 2020 stelde was: Hoe behoudt informele zorg de 

verworven positie wanneer Wijkzorg verdwijnt? Sinds de uitbreiding van de alliantie Oost met twee 

organisaties rondom informele zorg in het najaar van 2019 was hiervoor een taskforce ingericht. De 

betreffende organisaties konden (via de projectleider Wijkzorg) uit naam van Wijkzorg Oost een 

gelijkwaardige gespreks- en samenwerkingspartner zijn in diverse overleggen en projecten waar zij 

anders niet voor zouden zijn uitgenodigd.  

De samenwerking tussen informele en formele partijen binnen de alliantie wordt door alle leden als 

een enorme verrijking beschouwd. Door onze aanpak hebben informele partijen inspraak en kunnen 

zij invloed uitoefenen. Het blijft zaak dat informele partners aangesloten blijven, aan tafel zitten en in 

gesprek kunnen blijven over de samenwerking rondom ondersteuning van de bewoners (en 

nogmaals: bij een gelijkwaardige samenwerking is de term ‘afschalen’ verleden tijd). 

“De toegevoegde waarde van de alliantie is integraal denken vanuit verschillende lagen. Dat je elkaar versterkt, 

gezamenlijk signalen oppakt en samen zorgt voor de doorontwikkeling van het netwerk”- ZGAO 

“Het is in Oost een trapsgewijze samenwerking: Samen Vooruit, waarin ook de kleine buurt- en  

bewoners-initiatieven zitten, het Platform IZ Oost, waarin formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties 

samenwerken, vanuit het Platform de gesprekken met Voor Elkaar in Oost (dat de toegang onderzoekt), de 

aansluiting bij het Verbondsteam op casuïstiek bespreking, en de  
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Alliantie Wijkzorg op gebied van netwerken en signaleren. Door al deze samenwerkingen zie ik binnen de 

informele partijen, dat we ook steeds beter kunnen aanhaken bij wat er is, zonder onze eigen kracht en eigen 

doelgroepen uit het oog te verliezen. Kennis en expertise neemt toe. De lijnen met formeel zijn korter en 

toegankelijk geworden, zo komt dit direct ten goede aan de (meest kwetsbare) bewoners. Ik hoop van harte dat 

we kunnen behouden wat goed werkt en ik denk dat de inzet van aanjagers/verbinders op verschillende plekken 

daarbij essentieel is.” -Klaartje Costers  

Sinds 2019 tot en met de zomer van 2020 heeft de projectleider Wijkzorg onder meer intensief 

bemiddeld tussen het Verbondsteam Dapperbuurt en het Platform Informele Zorg. Na ruim een jaar 

inspanningen, en diverse voorstellen tot samenwerken, is in het najaar van 2020 de samenwerking 

van de grond gekomen en geformaliseerd in een project (zie bijlage). Mogelijk biedt deze 

samenwerkingsvorm kansen voor de toekomstige buurtteams. Tevens zijn bij de andere twee 

projecten een burgerinitiatief en een organisatie rondom informele zorg betrokken. Deze projecten 

zijn gestart in het najaar en lopen door tot in 2021.  

Door het wegvloeien van gelden voor de sociale basis in Oost hebben een aantal partijen hun 

activiteiten in Oost verminderd c.q. moeten stoppen. Met name zorginstellingen hebben hier last 

van. Door Covid19 hebben zorgorganisaties een ander type zorgvrijwilligers nodig die voormalige 

stichting ViiA kon leveren. Anderzijds is het aantal vrijwilligers aan de welzijnskant via Voor Elkaar in 

Amsterdam explosief gegroeid tijdens de eerste coronagolf. Het gros van die vrijwilligers is na 

kortdurende klussen weer aan het werk of aan de studie gegaan. De zorgorganisaties hebben via 

eigen werving en ondersteuning een groter deel van de vrijwilligers kunnen vasthouden. Door 

bijvoorbeeld een persoonlijke binding te bewerkstelligen, waar vrijwilligers van belmaatje overgingen 

tot fysiek contact met een medemens. 

Alle allianties en de gemeente hebben zich ingespannen voor met name georganiseerde partijen 

rondom informele zorg. Inmiddels is het niet meer weg te denken dat de zorg zonder de sociale basis 

-inclusief bewonersinitiatieven- kan. Zo is er in ieder stadsdeel medio november een 

voorbereidingsteam gestart om te zorgen voor een eerste verbinding tussen de sociale basis en de 

buurtteams. Deze teams bestaan o.a. uit partijen vanuit de sociale basis, de nieuwe 

buurtteamorganisatie, afgevaardigden vanuit Wijkzorg, het stadsdeel en OJZ. De ervaringen vanuit 

Wijkzorg Oost zullen wij inbrengen en hopelijk verankeren. 

Conclusies: De sociale basis wordt gezien en is betrokken, zowel op meedenkniveau als in de 

uitvoering. Maar er is nog steeds een weg te bewandelen om duurzame uitwisseling en gelijke 

samenwerking op alle niveaus te behouden.  

2.3 Doorontwikkeling wijktafels 

Tijdens het alliantieoverleg in januari 2020 stelden we vast dat een aantal bewonersinitiatieven (met 

name in Watergraafsmeer) geen verbinding met de zorg heeft. Via de wijktafels in o.a. Betondorp en 

Jeruzalem is er gevoed door de actualiteit in het voorjaar een verbinding tot stand gekomen tussen 

zorg, welzijn en bewoners(initiatieven). Sindsdien wordt er nauwer samengewerkt in 

Watergraafsmeer. Daarbij is ervoor gekozen om in kleiner verband de wijktafels te verstevigen onder 

begeleiding van Ineke Pet. Zij is een half jaar ingehuurd om een kwaliteitsslag te realiseren. Net als in 

2019 heeft zij online workshops gegeven aan de kernteams. Hier heeft zij tools aangereikt om de 

wijktafels online interactief te maken. Het door haar opgestelde verslag van deze opdracht (inclusief 
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beschreven situationeel model) zullen we delen met de nieuwe buurtteamorganisatie. Een van haar 

conclusies:  

“De belangrijkste bevinding bij het werken met de wijktafels is dat dit instrument over veel potentieel beschikt 

om het wijknetwerk te faciliteren duurzaam productief te zijn. De wijktafel is in Watergraafsmeer als volgt 

gedefinieerd: De wijktafel is een instrument om het wijknetwerk tot een levende, levendige en lerende ervaring 

te maken. Het netwerk, dat zijn alle informele en formele initiatieven, organisaties en eenmanszaken die op wat 

voor manier dan ook bijdragen aan welzijn en zorg in de wijk. Aan de tafel vormt zich de groep representanten 

die de actualiteit in de wijk kennen. Mensen die (samenwerkings-) relaties en verbindingen versterken. Met 

elkaar en tussen mensen in de buurt. Door een situationele aanpak te kiezen, afgestemd op de actualiteit en 

belangen van representanten, kan het potentieel beter benut worden. 

… het is nodig dat de deelnemers een wederzijdse afhankelijkheid ervaren en erkennen bij het dagelijks werk en 

leven in de wijk. Mensen hebben elkaar nodig om welzijn en zorg in de wijk en de straat vorm te geven. Ook is 

het nodig dat deelnemers over de vaardigheden beschikken om kansen voor samenwerking te ontdekken en te 

komen tot commitment en uitvoering van afspraken. Werkvormen als intervisie, casuïstiek en workshops 

kunnen deze competenties versterken. Daarnaast is er ook steun nodig voor de samenwerkingsafspraken vanuit 

de eigen organisatie van representanten van formele en informele organisaties.” – Ineke Pet 

 

Conclusies: Door de coronacrisis bleken juist bewoners en lokale netwerken van onschatbare 

waarde. In meerdere buurten is er een stevigere basis waar de buurtteams op kunnen aanhaken. De 

werkwijze waar de wijktafel in Oost in teamverband wordt georganiseerd (in plaats van een enkele 

trekker/voorzitter), levert niet alleen meer diversiteit, creativiteit en samenwerking tussen 

verschillende disciplines op. Maar ook een opvangnet en meer continuïteit in de organisatie.  

2.4 Activiteiten  
NB. Onderstaande lijst is niet compleet maar betreft de voornaamste activiteiten. 

Gefaciliteerd: 

• Twee workshops voor heel Oost van de Woonwaaier door Dienst Wonen 

• Meerdere workshops door GGZ-partners en de GGZ-coach in Oud-Oost. 

• Twee fysieke bijeenkomsten Buurtteams (roadshow) voor heel Oost. 

• Akad LVB Oost 

• Platform Informele Zorg met een project en kosten voor de notulist. 

• Nieuwe subsite voor de Buurtteams op Wijkzorg-amsterdam.nl  

 

Coördinatie 

• Negen verschillende kernteams en de bijbehorende negen wijktafels; in klein verband zijn 

een aantal wijktafels fysiek doorgegaan, na een korte onderbreking half maart t/m april zijn 

alle netwerkactiviteiten sinds mei online.  

• Stedelijke website en Contentmanager 

• De eerste stedelijke webinar voor allianties inhoudelijk voorbereid en uitgevoerd. Vervolgens 

is de coördinatie van de webinar in november overgedragen aan andere allianties. 

  

Actieve betrokkenheid 
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• Platform Informele Zorg 

• Verbondsteam Dapperbuurt 

• Deelname aan diverse stedelijke werkgroepen en overleggen met name meedenken over de 

nieuwe opdracht/verlenging van de allianties Wijkzorg en de buurtteams. 

Niet doorgegaan: 

• Managersoverleg in Oost was gepland in maart en juni: is gecanceld wegens allerlei 

ontwikkelingen/omstandigheden, voor de zomer voorbereidingen gedaan voor een nieuwe 

opzet en start in september; ook dit overleg is gecanceld. 

• IJburg als focusgebied voor netwerksamenwerking; na de inventarisatiefase bleek er meer 

behoefte aan samenwerking rondom jongerenproblematiek en gezinnen. De eerste 

gesprekken waren gepland in maart die vervolgens door onderbezetting bij partijen niet 

meer is vervolgd.  

• Themamaand in juni organiseren om Oost en lokale netwerken te etaleren. 

• Netwerkkaart Oost opstellen; niet meer relevant sinds de nieuwe buurtteamorganisatie uit 

een coalitie van partijen bestaat die al bekend zijn met het stadsdeel. 

• Pitch & (PR)oost en uitwisselingsbijeenkomst: In maart zou een Pitch & (PR)oost is 

samenwerking met de ELAA en huisartsen worden georganiseerd wat geen doorgang kon 

hebben aangezien deze bijeenkomsten alleen fysiek werken.  

Vervolgacties 2021/conclusies  

• Het managersoverleg in samenwerking met de nieuwe buurtteamorganisatie en het 

stadsdeel in 2021 oppakken. 

• De opgave in IJburg doorzetten naar het desbetreffende buurtteam. 

• Voortzetting website 2021; de subsites worden goed bezocht en de nieuwe site Buurtteams 

is daarbij koploper. Hoewel de stedelijke hoofdpagina ons inziens beter benut kan worden is 

ons voorstel om de huidige website Wijkzorg te behouden met een wijziging van wijkzorg-

amsterdam.nl naar wijknetwerk-amsterdam.  

2.5 Afgeronde projecten 

• De pilot "signaleren in de Indische buurt" in samenwerking met verschillende 

samenwerkingspartners is medio 2020 afgerond. De conclusie en adviezen zijn in een groter 

rapport te lezen. Samengevat kunnen we concluderen dat er een grote stap is gemaakt in 

(h)erkenning en samenwerking. De wens is om deze nog verder voort te zetten in de 

wijktafels. Hier zal in samenwerking met alle partijen ingezet worden op signalering en 

ontwikkeling. Voorbeelden zijn o.a. het verder ontwikkelen van meldpunt Zorg- en 

Woonoverlast, inzichten in meldingen en routes helder uitwerken, opzetten van 

vertrouwenspersonen in de buurt en het integreren binnen de buurtteams.  

Achtergrond: De pilot ging in maart 2019 van start als spin off van de bijeenkomst 

"leefbaarheid in de wijk". Doel van de pilot was om ervoor te zorgen dat bewoners en 

professionals uit het woondomein die achter de voordeur komen, potentiële zorg- en 

hulpvragen goed kunnen signaleren en weten wat ze met die signalen kunnen doen. Op die 

manier hopen we kwetsbare bewoners in de Indische Buurt eerder in beeld te krijgen en 

preventief de juiste zorg en hulp te bieden.  
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Deelnemende organisaties: Aan de pilot hebben deelgenomen: Eigen Haard (Arina Dijksma) – 

trekker; HVO-Querido (Rob Kuiters) – trekker; Stadsdeel Oost (Manon Schoneveld); GGD 

Amsterdam (Francisca Flinterman); Meldpunt Zorg en Woonoverlast (Sando Haruna); Civic 

(Karlijn Stockmann).  

Vervolg: Om onze bevindingen en adviezen goed te laten landen, blijven we als projectgroep 

tweemaandelijks bij elkaar komen om vervolgacties gericht op Stadsdeel Oost te bespreken. 

We hebben ervaren dat elkaar zien, spreken en informatie delen belangrijk factoren zijn om 

de domeinen Wonen, Zorg en Welzijn met elkaar te verbinden. 

 

• De Alliantie Wijkzorg Oost heeft het Platform Informele Zorg Oost ondersteunt met het 

gezamenlijke project ‘Operatie ZorgHART’. Nu Operatie ZorgHART bijna is afgerond kijken 

we terug op een succesvol project, dat haar doel ruimschoots heeft bereikt: kwetsbare 

mantelzorgers in Amsterdam Oost bereiken en laagdrempelig toegang bieden tot 

mantelzorg-ondersteuning. Operatie ZorgHART heeft van maart tot juni 2020 zo’n 160 foto 

portretten gemaakt van bewoners in Oost die voor een ander zorgen (ZorgHARTEN), door 

hen op straat en bij buurtinitiatieven op te zoeken. Van deze foto’s is een foto-expositie 

gemaakt, die vanaf september tot eind 2020 door Oost heen reist. Op iedere locatie wordt 

informatie gegeven aan bezoekers door de deelnemende organisaties van het Platform 

Informele Zorg Oost. Het project is daarmee ook een voorbeeld van de goede samenwerking 

tussen de formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties in Platform Informele Zorg 

Oost. Een samenwerking die concurrentie-overstijgend is en waarbij deelnemers elkaar 

versterken om samen de bewoners in Oost nog beter te ondersteunen. 

 

• Broodje Casus is gestopt per oktober 2020 na een jaar lang als pilot te hebben gedraaid. Het 

beoogd resultaat was niet behaald: in plaats van een diverse en vaste groep deelnemers was 

de opkomst zeer wisselend waardoor niet alle disciplines aan tafel zaten. Sinds het online 

werd gehouden, werd het animo ook minder. De casuïstiek heeft vervolgens een vervolg 

gekregen in de drie huidige projecten. 

 

 

3. Kwartaalplan 2021 
A. Voortzetting van de reguliere netwerkactiviteiten zoals de (online) wijktafels. 

B. Uitvoering van de drie projecten (zie bijlage) die in september zijn aangeleverd. 

C. Een overdrachtsdocument in maart aanleveren aan de nieuwe buurtteamorganisatie. 

D. Signaleren aan de gemeente over knelpunten in zorgaanbod, als gevolg van (het volume van) 

de nieuwe inkooprelaties in 2021.  

E. Meedenken en faciliteren van de transitie naar Buurtteams Oost zoals bijvoorbeeld de 

informatievoorziening aan het netwerk via voorlichting, nieuws en PR verspreiden. 

F. Meedenken aan de invulling van de functie als aanjager netwerksamenwerking. 

G. Deelname aan het voorbereidingsteam Samenwerking Buurtteams en Sociale Basis in 

stadsdeel Oost 
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Bijlagen 
 

Bijlage A: Geselecteerde Netwerken - Alliantie Wijkzorg Oost  
 

1. Verbinding Platform Informele Zorg Oost – Verbondsteam Dapperbuurt  

Inleiding/huidige situatie 

Het Platform Informele Zorg Oost (PIZO) en het Verbondsteam Dapperbuurt zoeken de verbinding en 

samenwerking, zodat de informele kennis, expertise en het informele netwerk zijn vertegenwoordigd 

in het Verbondsteam. Deze waardevolle, korte lijnen kunnen dan ten goede komen van bewoners 

met hulpvragen. In het PIZO zijn formele en informele zorgpartijen vertegenwoordigd die een 

belangrijk deel van de sociale basis vormen. Er wordt in het PIZO op twee niveaus gewerkt: op 

strategisch- en uitvoerend niveau. Het PIZO is méér dan een overlegstructuur, er worden gezamenlijk 

projecten ontwikkeld, samenwerkingen aangegaan en er wordt op beleidsniveau overlegd. Op 

werkvloerniveau wordt casuïstiek besproken en worden hulpvragen van bewoners snel vanuit 

gezamenlijkheid opgepakt. Ook worden gezamenlijke subsidie aanvragen opgesteld en is PIZO 

gesprekspartner van o.a. het Stadsdeel Oost als het gaat om informele zorg. Door deze nauwe 

samenwerking en korte lijntjes weten de formele en informele zorgpartijen elkaar in Oost goed te 

vinden. In het Verbond van 100, team Dapperbuurt leren, ontwikkelen en werken professionals 

samen voor de toekomstige buurtteams.  

 

Het PIZO en het Verbondsteam Dapperbuurt gaan hun samenwerking versterken door middel van 

deelname aan casuïstiekbespreking. Zo kunnen we gebruik maken elkaars expertise, netwerk en 

ontstaan er korte lijnen tussen het Verbondsteam Dapperbuurt en de informele zorg in Oost.  

 

Wat gaan we doen?  

Casuïstiekbespreking Verbondsteam – PIZO:   

• Er zal in toerbeurt een informele organisatie van het PIZO Werkvloeroverleg deelnemen aan 

de casuïstiekbespreking van het Verbondsteam Dapperbuurt. Deze casuïstiekbespreking 

vindt wekelijks plaats in Post Oost. Dit loopt door tot april 2021. 

• Het Verbondsteam Dapperbuurt geeft een presentatie van de methodiek van de casuïstiek 

bespreking aan het PIZO  (8 oktober 2020).  

• Daarnaast zal het Verbondsteam Dapperbuurt met minimaal één teamlid deelnemen aan het 

2-maandelijkse Werkvloeroverleg van het PIZO. In het Werkvloeroverleg staat 

casuïstiekbespreking centraal. Daarnaast worden er ook andere thema’s in de informele zorg 

met elkaar besproken. Regelmatig schuiven ook actieve bewoners/ervaringsdeskundigen op 

bijvoorbeeld het gebied van armoede aan. Het Werkvloeroverleg van het PIZO vindt plaats 

bij Assadaaka Community.  

 

Resultaten  

• Informele kennis en expertise, gericht op persoonlijke kracht en netwerk van de cliënt, 

wordt toegevoegd aan de casuïstiekbespreking binnen het Verbondsteam Dapperbuurt.  
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• Het informele netwerk (waaronder ieders netwerk met kleinere buurtinitiatieven) wordt 

door de bovengenoemde samenwerking toegankelijk voor het Verbondsteam Dapperbuurt 

en vice versa.  

• De bestaande korte lijnen binnen het PIZO worden gekoppeld aan Verbondsteam, waardoor 

korte lijnen tussen het Verbondsteam en informele zorg worden versterkt.   

• Een gelijkwaardige plek van de informele zorg binnen de casuïstiekbespreking, o.a. door de 

presentatie van de methodiek van het Verbondsteam aan het PIZO  

 

Kortom, de kracht van het Verbondsteam en het PIZO wordt gebundeld. Er zal eind 2020 een 

tussenevaluatie plaatsvinden van de gewenste resultaten, deze tussenevaluatie wordt geïntegreerd 

in het vervolgtraject van de pilot tot april 2021.  

 

Deelnemende partijen 

Verbondsteam Dapperbuurt, aanjager. Deelnemende organisaties aan het Platform IZ Oost zijn: 

Buurthulp Oost, Burennetwerk, Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied/ Buurtbel, Markant, Stichting 

Prisma, Humanitas, Assadaaka Community, De Regenbooggroep, HvA Boot, Team ED, Civic, Dynamo, 

Alliantie Wijkzorg Oost.  

 

2. Doorontwikkeling Casuïstiekbespreking Wijktafel Oostelijk Havengebied  

Inleiding/ huidige situatie  

In het Oostelijk Havengebied (OHG) wordt vanaf 2015 samengewerkt tussen de informele partijen en 

formele partijen in het kader van Wijkzorg. Vanaf 2017 heeft de wijktafel in het OHG vastere vorm 

gekregen met vertegenwoordiging vanuit Buurtcoöperatie OHG (informeel) en Civic (formeel) in het 

kernteam. In de wijktafel stonden diverse thema’s en casuïstiek op de agenda. Drie keer per jaar 

wordt een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen kan aanhaken. Dit heeft ertoe 

geleid dat er in toenemende mate een constructieve samenwerking is. 

 

Wat gaan we doen?  

De behoefte naar een volgende stap is gegroeid. Deze stap is gevonden in de vorm van maandelijkse 

casuïstiekbespreking. Dit komt mede door een toename van het aantal complexere zorgvragen 

waarbij meerdere partijen betrokken zijn. In casuïstiekbespreking kan zorg en ondersteuning worden 

afgestemd en met gezamenlijke instemming worden ingezet. Hiermee kunnen we aansluiten op de 

behoefte van de Amsterdammer om regie te voeren op de benodigde zorg en ondersteuning.  

 

Doel  

Doel van de samenwerkende partijen is dat bewoners van het OHG met een zorg/hulpvraag ervaren 

dat ondersteuning en zorg, dichtbij, tijdig en op een passende wijze, afgestemd op hun persoonlijke 

vraag en situatie, geboden worden. Bewoners in de buurt ervaren dat zij ondanks hun beperkingen 

een betekenisvol leven kunnen leiden en dat zij bij een (complexe)zorgvraag zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen met behoud van eigen regie en autonomie.  

 

Casuïstiekbespreking heeft de volgende resultaten  

• De eigen mogelijkheden van de Amsterdammer en diens netwerk worden verkend.   
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• De zorgvraag, wensen en behoeften van de Amsterdammer worden in hun totaliteit en in 

relatie tot de situatie van de bewoner bezien vanuit verschillende perspectieven (integrale 

aanpak).  

• Een toename van kennis bij deelnemende medewerkers van het aanbod en de werkwijze 

van de betrokken organisaties.  

• Duurzame relaties tussen de partijen.  

• Medewerkers maken structureel gebruik van elkaars expertise.  

• Medewerkers worden geïnspireerd en gemotiveerd tot het zoeken naar nieuwe oplossingen 

voor de zorgvragen van Amsterdammers.  

• Kosten worden gereduceerd door een verschuiving van formele (professionele) zorg naar 

informele zorg.  

• Werkwijze en structuur van partijen in het gehele proces van zorgvraag t/m evaluatie 

worden beter op elkaar afgestemd en efficiënter ingericht.  

• De lokale zorginfrastructuur in het OHG wordt versterkt.  

 

Deelnemende partijen:  

• De Amsterdammer/mantelzorger, als dat mogelijk is  

• Maatschappelijk Werk van Civic  

• De informele toegang en inzet van de BuurtBel / Buurtcoöperatie OHG  

• Wijkverpleegkundige van ZGAO  

• Vaste vertegenwoordiger vanuit de huisartsen in OHG  

• Casemanager dementie  

• Buurtzorg (onder voorbehoud)  

• Voor overige organisaties, zoals De Regenboog en Prisma, zal aansluiting gezocht worden 

indien dit vanwege de zorgvraag relevant is.   

 

Planning  

September 2020: Nadere uitwerking en afstemming (BC OHG, ZGAO en Civic) en het vaststellen van 

vaste deelnemers (op casus gewenste partijen)  

Oktober 2020: Eerste sessie van maandelijkse reeks  

Januari 2021: Tussenevaluatie op vorm en inhoud, bijstellen indien wenselijk  

 

3. Netwerksamenwerking bij Grip op je geld in Oost  

Inleiding/ huidige situatie  

De Grip op je Geld financiële spreekuren bestaan vanuit een samenwerking tussen partijen vanuit het 

formele en informele aanbod uit het Amsterdamse welzijnsdomein. De partners die betrokken zijn bij 

de Grip op je Geld (GOJG) samenwerking zijn de Amsterdamse Madi’s, MEE Amstel en Zaan, 

Humanitas en de Regenbooggroep. Het doel is in het sociale domein laagdrempelige en 

onvoorwaardelijke hulp en ondersteuning te bieden met spreekuren gesitueerd dichtbij 

Amsterdammers met een hulpvraag op het gebied van financiën, administratie, formulieren 

afhandeling, bemiddeling of belangenbehartiging.  
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De afgelopen jaren zijn interdisciplinaire teams met medewerkers en vrijwilligers van de 

deelnemende organisaties op stoom gekomen. In het begin was het zoeken naar een zo effectief 

mogelijke samenwerking in de teams, maar inmiddels is deze ‘natuurlijk’ geworden en kan gezegd 

worden dat het GOJG-spreekuur een werkend voorbeeld is van uitstekende samenwerking tussen 

netwerkpartijen, formeel en informeel.  

 

In Oost gaat het om de inloopspreekuren de locaties in het Dynamo Dienstencentrum Oosterpark, de 

Gerardus Majellakerk (Civic) en op IJburg. Vanwege de pandemie zijn de spreekuren tijdelijk gestopt, 

maar inmiddels weer opgestart in aangepaste vorm (waar o.a. meer op afspraak gewerkt wordt). 

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen wordt er veilig gewerkt aan laagdrempelige 

dienstverlening voor Amsterdammers.  

 

Voorstel  

De huidige samenwerking en inrichting van de spreekuren is door corona voor een aantal creatieve 

uitdagingen gesteld: hoe houden we de inlopen laagdrempelig en bereikbaar met inachtneming van 

RIVM richtlijnen (dus bv geen volle wachtruimtes)? Hoe houden we ruimte voor ‘brede’ gesprekken 

over de hulpvraag van bezoekers om effectief de juiste ondersteuning te kunnen inschakelen? Deze 

vragen brengen het nadenken over mogelijke verbeteringen van de inlopen in een stroomversnelling. 

Binnen de komende periode willen we daarom op de inlopen in Oost van de nood een deugd maken 

en kijken hoe we binnen de huidige beperkingen een zo effectief mogelijke ondersteuning van 

bezoekende Amsterdammers kunnen realiseren. Dit willen we doen met de huidige betrokken 

partijen op de inlopen, aangevuld met de nog niet aangesloten ambulante partijen HVO en 

Philadelphia.  

 

Doelstellingen  

• Het beperken van terugkerend verkeer in de inlopen door bezoekers beter (duurzamer) te 

helpen/warm door te zetten, eventueel door ondersteuning buiten de inloop in te zetten 

zoals (bijvoorbeeld een maatje, ambulante ondersteuning of specialistische ondersteuning 

van MEE).  

• Ten behoeve van het laatste zoeken naar een praktische aansluiting van -nog niet 

aangesloten- ambulante zorgpartijen bij de nabespreking/casuïstiek van de inlopen.  

• Onderzoeken hoe er binnen de teams ruimte kan blijven voor een breed gesprek met 

bezoekers ter bepaling van een complete hulpvraag.  

 

Resultaten  

Als resultaten willen we een verbetering zien in de effectiviteit van de inlopen. Dit zal gemeten 

worden a.d.h.v. een beknopt onderzoek onder de teamleden en bezoekers.  

 

Deelnemende partijen  

Dynamo, Civic, MEE AZ, De Regenbooggroep, Humanitas, HVO Querido, Philadelphia  
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Bijlage B: Updates van de geselecteerde netwerkprojecten 
 

1. Grip op je geld 

De stand van zaken voor Grip Op Je Geld is vrij kort: Er heeft de afgelopen tijd wat onduidelijkheid 

geheerst over hoe de GOJG spreekuren doorlopen in 2021. Afgelopen week heeft de stedelijke 

penvoerder van het project vanuit de gemeente bevestiging gekregen dat dit inderdaad het geval is. 

Komende weken zal daarom de aansluiting van ambulante hulpverlening bij de 

casuïstiek/nabesprekingen besproken worden met de teams op de twee locaties in Oost.  

2. Casuïstiek Overleg OHG 

De eerste sessie heeft plaatsgevonden. Daaruit kan de nodige lering getrokken worden. Belangrijk is 

de samenstelling van groep en de groepsgrote. Er zijn een aantal vaste deelnemers, daarnaast 

worden op basis van de problematiek relevante partijen uitgenodigd. Deelnemers vanuit informeel 

en formeel hebben wisselend min of meer ervaring met het bespreken van casuïstiek.  

Het is belangrijk om een casus te kiezen waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Bij de 

eerste ingebrachte casus was er sprake van (te) enkelvoudige problematiek. Dat had gevolgen voor 

de motivatie van de deelnemers die al veel ervaring hebben met casuïstiekbespreking. 

Wat zeker meerwaarde gaf aan de bespreking was dat de client zelf aanwezig was, inclusief 

deelname van de POH’er en thuiszorgmedewerker. Hierdoor werd er niet over de client gesproken, 

maar met de client. Dit nemen we mee naar een volgende bespreking.  

Voor de tweede sessie was er een interessante casus met veel te bespreken invalshoeken. Deze 

sessie is verzet, omdat er opnieuw strengere corona-maatregelen werden afgekondigd in de week 

dat de sessie gepland stond. 

3.Pilot verbinding Platform Informele Zorg Oost – Verbondsteam Dapperbuurt 

• Begin september 2020 is een start gemaakt met samenwerking binnen casuïstiek bespreking.  

• Het Verbondsteam Dapperbuurt heeft een presentatie gegeven van de methodiek van de 

casuïstiek bespreking aan het PIZO op 08 oktober 2020, o.l.v. Wilma Borgt en Rosan 

Wagenaar. 

• Een informele partner van het PIZO Werkvloeroverleg neemt deel aan de casuïstiek 

bespreking van het Verbondsteam Dapperbuurt. Deze casuïstiekbespreking vindt bijna 

wekelijks plaats, nu online. Er is een schema opgesteld, waarmee iedere informele partner 

een keer deelneemt, dit is gestart op 12 oktober tot einde 2020 

• Het Verbondsteam Dapperbuurt neemt deel aan het 2-maandelijkse Werkvloer Overleg en 

het Strategisch Overleg van het PIZO. Deze overleggen vinden nu online plaats. 

• Eind 2020 zal een tussenevaluatie plaatsvinden van de gewenste resultaten. De intentie voor 

een vervolg van de pilot in 2021 is door beide partijen uitgesproken.  
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