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Inleiding 

In april 2017 heeft de alliantie Wijkzorg Zuid het trekkerschap van de wijkzorgnetwerken 

overgenomen van de gemeentelijke kwartiermaker, Dideric Immink. De opdracht die de alliantie 

Wijkzorg Zuid van de gemeente Amsterdam kreeg was: 

• Het bevorderen van een heldere toegang voor Amsterdammers. 

• De doorontwikkeling van de wijkzorgnetwerken.  

• Het bevorderen van kennis- en deskundigheids ontwikkeling bij wijkzorgpartners 

 

Deze opdrachten zijn voortvarend ter hand genomen samen met een scala aan wijkzorgpartners, 

zowel formeel als informeel.  

De eerste 2-3 jaar is vooral gewerkt vanuit werkgroepen van de Alliantie waarbij tal van 

wijkzorgpartners, zowel formeel als informeel, zich aansloten. Samen met hen werden plannen 

gemaakt en uitgevoerd om de opgestelde doelen te bereiken. De eerder gepresenteerde 

jaarplannen- en verslagen van de alliantie van 2017, 2018, 2019 en 2020 doen daar verslag van1.  

 

In de loop van deze jaren werden de netwerken steeds uitgebreider en raakte de Alliantie en haar 

projectleider steeds meer thuis in hetgeen er leefde bij de wijkzorgpartners op de werkvloer. De 

voelsprieten werden ontwikkeld en het fingerspitzengefühl nam toe. Daardoor kan er ook op een 

andere wijze worden gewerkt. Kern van deze werkwijze is de vraag: ‘aan welke kansrijke 

projecten/werkvormen/producten is behoefte en hoe kunnen deze projecten worden vormgegeven 

zodat gewerkt wordt aan de drie doelen: heldere toegang, doorontwikkeling netwerken en het 

bevorderen van deskundigheid?’ Ook deze manier van werken levert veel support op om de 

wijkzorgnetwerken te verstevigen.  

Een goed voorbeeld hiervan is de ‘zomer in Zuid’ krant. In opdracht van stadsdeel Zuid krijgen 

bewoners van Oud Zuid jaarlijks een zomerkrant met activiteiten en tips voor achterblijvers; degenen 

die niet op vakantie (kunnen) gaan). Op de wijktafels is vaak de wens geuit deze krant ook voor de 

Pijp/Rivierenbuurt en voor Buitenveldert te maken. De alliantie heeft vervolgens de relevante 

partijen bij elkaar gebracht en gefinancierd die op hun beurt weer anderen hebben aangehaakt om 

deze krant ook voor de twee andere wijken te maken. Op deze wijze ontstond een verdieping van het 

zorg- en welzijnsnetwerk in de wijken (doorontwikkeling netwerken), werd door de duidelijk wat 

wijkzorgpartners konden inbrengen/doen (deskundigheidsbevordering) én werden Amsterdammer 

op de hoogte gebracht van het aanbod in de wijk via een huis aan huis krant (heldere toegang). 

 

Begin 2019 werd duidelijk dat Amsterdam zou overgaan op toegang tot zorg en ondersteuning via 

lokale teams, in Amsterdam Buurtteams geheten. De opdracht aan de Allianties vervalt daarom per 1 

april 2021 maar wél met de wens om de opgebouwde netwerken en netwerkexpertise te borgen in 

de nieuwe situatie.  

 

De volgende bladzijden gaan daarom over deze borging. Er wordt een beschrijving gegeven van 

bijeenkomsten, activiteiten en ontmoetingen. Al deze zaken hebben als doel de wijkzorgnetwerken 

te verstevigen en dóór te ontwikkelen. Onder het kopje ‘overdracht’ is steeds te vinden hoe de 

 
1 In de praktijk blijken de drie doelen overigens altijd in elkaars verlengde te leggen. Welke 

invalshoek ook is gekozen, deskundigheid, toegang of netwerken, altijd werden mensen uit 

verschillende organisaties bij elkaar gebracht om samen te leren, elkaar te leren kennen en te 

kunnen zorgen voor een goede ondersteuning van de Amsterdammer.  
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alliantie de overdracht wil bewerkstelligen en wat de betrokkenheid van de Buurtteamorganisatie 

(BTO) is.  

  

 

Netwerken met reguliere bijeenkomsten 
 

Wijktafels 

Elke maand organiseert de Alliantie in elke wijk van Zuid wijktafels ter ondersteuning van het 

wijkzorgnetwerk. Deelnemers zijn vooral medewerkers van Zorg en Welzijn maar ook stadsdorpen en 

andere actieve bewoners haken aan. De organisatie van de  bijeenkomsten lag bij de start in 2016 in 

handen van de kwartiermakers Wijkzorg van de gemeente. In 2017 is dit overgedragen aan de 

Allianties Wijkzorg.  

Doel van de bijeenkomsten is kennisontwikkeling en netwerkversterking. Door goed op de hoogte te 

zijn van de variëteit aan formele en informele zorg- en welzijnsprojecten kunnen deelnemers 

Amsterdammers beter ondersteunen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van de AKAD methodiek. 

Vanaf 2017 zijn de wijktafelbijeenkomsten jaarlijks geëvalueerd. De waardering is gemeten in oa 

rapportcijfers. Deze rapportcijfers zijn gestegen naar een stabiele 7,8 voor de laatste twee jaren. 

Deelnemers waarderen met name de mogelijkheden om andere wijkzorgpartners te leren kennen en 

zich te verdiepen in diverse onderwerpen (eenzaamheidsproblematiek, GGZ in de wijk, 

mantelzorgondersteuning, informele ondersteuning door maatjes,  enz enz).  

Daarnaast worden de wijktafels gebruikt door zowel stedelijke als lokale partners om 

wijkzorgpartners te informeren over omwentelingen (buurtteams), acties en projecten.   

De wijktafels worden gevarieerd bezocht. Bij elke wijktafel zijn er 15-45 deelnemers. Daarnaast 

hebben we in elk van de drie wijken de contactgegevens van nog eens honderden 

wijkzorgmedewerkers die de wijktafels incidenteel bezoeken maar die via mailberichten op de 

hoogte worden gehouden van relevante wijkzorgzaken. 

 

Overdracht: Met BTO, Sociale Basis en stadsdeel afspraken maken of en op welke wijze de 

wijktafelbijeenkomsten vanaf april 2021 doorgang vinden. 

 

 

Informeel Platform Zuid 

Alliantie Wijkzorg Zuid heeft opdracht gegeven tot het samenstellen van dit platform nada bleek dat 

hier behoefte aan was. Het platform is eind 2018 gestart en vijftien maatjesprojecten die werkzaam 

zijn in Amsterdam Zuid zijn inmiddels aangesloten. Gezamenlijk bestrijken zij een breed scala aan 

ondersteuningsvormen via ‘maatjes’; van ondersteuning bij het invullen van formulieren (waaronder 

papermates van Puur Zuid,) tot algemene begeleiding in de laatste levensfase (Kuria Buddyzorg). Het 

platform komt zeswekelijks bij elkaar voor het bespreken van thema’s (samen leren), voor 

belangenbehartiging maar ook om elkaar te ondersteunen in specifieke casussen.  

 

Overdracht: Met BTO, Sociale Basis en stadsdeel afspraken maken of en op welke wijze het 

informeel platform wordt ondersteund vanaf april 2021 

 

 

Netwerk Gezonde Leefstijl 

Zowel GGZ Ingeest, stadsdeel als Puur Zuid signaleerden tijdens diverse bijeenkomsten dat de leefstijl 

van inwoners met een ondersteuningsbehoefte extra aandacht nodig heeft. Om een indruk te geven: 

het gemiddeld aantal gezonde levensjaren van mensen met bijvoorbeeld een psychische of 
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verstandelijke beperking is zo’n 15 jaren minder. Er is veel aanbod maar het aanbod wordt niet altijd 

gevonden door degenen die dit het meeste nodig hebben. De alliantie Wijkzorg Zuid, Stadsdeel, Puur 

Zuid en GGZ Ingeest hebben vervolgens het initiatief genomen een netwerk op te richten met als 

doel vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Eind februari 2020, één week voor de Corona 

restricties is er een startbijeenkomst gehouden en hebben zich zo’n dertigtal mensen gemeld die 

willen bijdragen aan dit netwerk. In september/oktober 2020 zal er een vervolgbijeenkomst zijn 

waarin doelen worden vastgesteld. 

Inmiddels komt er een groep van 11 deelnemers afkomstig uit het medische en sociale domein bij 

elkaar om casussen te bespreken en vooruit te helpen. De groep wordt geleid door de Alliantie 

Wijkzorg Zuid.  

 

Overdracht: Met BTO, Sociale Basis en stadsdeel afspraken maken of en op welke wijze dit netwerk 

verder versterkt kan worden vanaf april 2021. 

 

 

OKAN  

OKAN staat voor Opschalen Kan Altijd Nog. Het netwerk bestaat uit medewerkers van corporaties 

met een wijkfunctie (sociaal beheerders), vier sociaal werkers van Puur Zuid, het stadsdeel Zuid en 

Beter Buren. Ook het Meldpunt Zorg en Woonoverlast is betrokken. Het initiatief OKAN is tot stand 

gekomen omdat uit gesprekken blijkt dat corporaties en het sociaal domein elkaar sneller willen 

vinden als er kleine kwesties spelen rond een woning of een bewoner. Uiteraard is er het Meldpunt 

Zorg en Woonoverlast maar vaak wil men alleen even sparren en samen een oplossing zoeken. Na 

een online startbijeenkomst in juni 2020 hebben deelnemers elkaars 06 nummers uitgewisseld en 

zijn de eerste samenwerkingen gestart.  

 

Partijen komen vervolgens op buurtniveau halfjaarlijks bij elkaar om vinger aan de pols te houden (o6 

lijst updaten), casussen te bespreken en ervaringen over de samenwerking uit te wisselen. De sociaal 

werkers vertegenwoordigen een gidsrol voor het sociale domein; zij kunnen medewerkers van 

corporaties doorverwijzen/in contact brengen met de sociale  partners in het veld (bijvoorbeeld 

ambulant begeleiders, welzijnsmedewerkers). Vanuit het stadsdeel neemt per buurt ook een 

buurtmakelaar deel uit van deze overleggen.  

 

Overdracht: Met BTO, woningcorporaties, Sociale Basis en stadsdeel afspraken maken of en op 

welke wijze OKAN wordt doorgezet. 

 

 

Managersoverleg Wijkzorg Zuid  

Om ook op managementniveau de doelen van Wijkzorg te ondersteunen en informatie en signalen 

uit te wisselen heeft de Alliantie Wijkzorg Zuid op verzoek van verschillende partijen eind 2018 het 

initiatief genomen dit overleg (weer) 2te starten. Vrijwel alle zorg- en Welzijnspartners die werkzaam 

zijn in Zuid maken deel uit van dit overleg en ook het stadsdeel en de gemeente (OJZ) schuiven 

regelmatig aan. Zeker in de eerste Coronamaanden bleek het een waardevol platform om signalen 

uit te wisselen. In die tijd is de frequentie van het platform ook opgeschaald van eens per drie 

maanden naar tweemaandelijks. Verder wordt het overleg gebruikt om teammanagers te informeren 

 
2 Tot 2017 was er een vergelijkbaar overleg dat door de kwartiermaker is opgezet ter voorbereiding van de 
alliantie Wijkzorg Zuid. Dit overleg is in 2019 omgevormd tot een Adviesgroep voor de Alliantie maar deze was 
niet succesvol. De doorstart als Managersoverleg Wijkzorg Zuid is dat wél. 
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over bijeenkomsten en trainingen voor hun medewerkers, de stand van zaken met betrekking tot de 

Buurtteams en de stedelijke wervingcampagnes voor vrijwilligers.  

 

Overdracht: Met deelnemers afspraken maken over de voortzetting en eigenaarschap 

 

 

Netwerk sociale rolversterking  

Sociale rolversterking is een methodiek waarbij hulpverleners worden uitgenodigd op een brede 

manier naar hun klanten te kijken. Daarbij wordt niet gefocust op problemen en oplossingen 

daarvoor maar veeleer op zaken die hen energie geven.  Leden van het netwerk zijn ooit gestart als 

deelnemers aan een serie kennissessies en trainingen over deze methodiek. Het betreft nu een 

netwerk dat zich ten doel stelt samen dóór te leren wat betreft de methodiek van de sociale 

rolversterking en kennis omtrent dit onderwerp te verbreiden. Deelnemers zijn onder meer 

medewerkers van Hvo Querido, GGZ Ingeest, Puur Zuid, Doras, Prisma, Dynamo. In totaal worden 

zo’n 14 medewerkers bereikt. De groep komt zeswekelijks bij elkaar.  

 

Overdracht: Met deelnemers bespreken op welke wijze zij de bijeenkomsten willen voortzetten 

 

 

Netwerk financiële veiligheid 

Dit netwerk is ontstaan naar aanleiding van zorgen van diverse medewerkers van Evean, Combiwel, 

politie,  VEO en stadsdeel over financiële uitbuiting van ouderen. Met ondersteuning van een 

landelijk programma is het netwerk opgericht en uitgebreid met banken (AMRO en RABO), diverse 

bewindvoerders, Puur Zuid, een notaris en Veilig Thuis. Puur Zuid heeft subsidie aangevraagd en 

gekregen om het tot dan toe informele netwerk professioneel te ondersteunen (eerst door Wigle 

Haringsma, nu door Carla Schroder). De groep komt vier keer per jaar bij elkaar om casussen door te 

nemen, te leren van elkaars expertise en voorlichtingsbijeenkomsten voor te bereiden.  

 

Overdracht: Het stadsdeel verstrekt nu al een subsidie aan de trekkers van dit netwerk (Puur Zuid, 

Combiwel en Evean). In gesprek gaan met het stadsdeel over de mogelijkheden deze inspanning in 

2021 te continueren. 

 

Appgroep 100% Zuid 

Ooit gestart is Amsterdam Noord en daarna al snel overgenomen als initiatief door enkele 

wijkzorgmedewerkers uit Zuid: een appgroep waarbij allerlei wijkzorgpartners uit Zuid zijn 

aangesloten (GGZ coaches, poh-ers, buurtwerkers, stadsdorpen, sociaal werkers, paramedi, 

wijkverpleging enz enz). Het is dé manier om de kennis over de buurt van de 226 deelnemers te 

benutten. Dagelijks flitsen berichten met vraag en antwoord heen en weer. De groep kent vier 

beheerders die een oogje in het zeil houden over correct gebruik van de groep en deelnemers 

kunnen toevoegen.  

 

Overdracht: Met deelnemers afspraken maken over eigenaarschap 
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Activiteiten 
 

Content verzorgen voor en beheer van website wijkzorg-amsterdam.nl 

In 2018 is een gezamenlijke website van alle allianties van start gegaan. Op deze site konden alle 

wijkzorgpartners informatie vinden die voor zorg en ondersteuning van Amsterdammers van belang 

is. De website wordt ook gebruikt door de gemeente om informatie te geven aan professionals. De 

laatste tijd is er vooral veel belangstelling van de subsite over de komst van de Buurtteams.  

 

Overdracht: met de gemeente zijn gesprekken gestart over de overdracht van deze website. 

Namens alle allianties overleggen de allianties Wijkzorg Zuid en Noord hierover met de gemeente.  

 

Trainingen  

Op initiatief van de alliantie worden regelmatig trainingen gegeven over het inschakelen van 

informele partijen bij ondersteuning van Amsterdammers. De trainingen hebben als meerwaarde dat 

deelnemers inzicht krijgen in de grote betekenis van informele netwerken. Doordat de trainingen 

door een grote variëteit aan deelnemers worden bezocht, (van GGZ behandelaren tot buurtwerkers) 

worden ook de onderlinge contacten gelegd en ontstaat inzicht in elkaars toegevoegde waarde bij 

het ondersteunen van Amsterdammers.  

 

Overdracht: Samen met BTO, OJZ en sociale basis onderzoeken welke trainingen moeten worden 

aangeboden en wie hiervoor verantwoordelijk is. Ernaar streven dat elke training die wordt 

aangeboden een netwerkversterkend karakter heeft. 

 

 

Kennis over het aanbod in de buurt verbreden bij alle partners in het sociale domein 

Het aanbod in het sociale domein verandert voortdurend. De Alliantie organiseert met regelmaat in 

samenwerking met Stichting de Omslag fietstochten langs allerlei sociale voorzieningen in de buurt. 

Op deze wijze kan men op aantrekkelijke wijze de kennis over de sociale kaart bijhouden.  

 

Overdracht: Met BTO, Sociale Basis en stadsdeel afspraken maken of en op welke wijze deze 

kennismakingen kunnen worden georganiseerd.  

 

 

Zomer in Zuid krant 2020 

De ‘zomer in Zuid’ krant is een begrip voor Oud Zuid. De doelgroep betreft Amsterdammers die 

behoefte hebben aan (sociale) activiteiten in de stille zomermaanden. Voor andere buurten in Zuid is 

deze krant nog niet gemaakt. De alliantie heeft partijen bij elkaar gebracht om dit tóch voor elkaar te 

krijgen. In samenwerking met Cordaan, Combiwel, Dynamo, Odensehuis en stadsdeel zijn in het 

begin van de zomer drie kranten verschenen, voor elke wijk één. De kranten bevatten ‘naar buiten 

gaan tips’ voor thuisblijvers, interviews met beroemdheden uit Zuid, verhalen, puzzels, 

buitenactiviteiten die ondanks Corona tóch door konden gaan en informatie over 

ondersteuningsmogelijkheden in de  buurt. Omdat aan het begin van de zomer veel 

inloopvoorzieningen als buurthuizen etc gesloten waren zijn de kranten in een grote oplage gedrukt 

en huis aan huis verspreid. 

 

Overdracht: voor december 2020 is het stadsdeel subsidiegever en aanjager van deze 

stadsdeelbrede krant. Met stadsdeel en sociale basis overleggen of en hoe de krant wordt 

voortgezet 
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Informatie over Corona en hulp in coronatijden  

Heel veel Amsterdammers hebben zich in de eerste drie maanden van Corona restricties gemeld als 

vrijwilliger, onder andere bij voorelkaarinamsterdam. In maart 2020 bleek al snel dat het aantal 

aanvragen voor ondersteuning achter bleef bij het aanbod, terwijl we uit bronnen vernomen dat veel 

mensen het huis niet meer uit durfden of konden. In overleg met het Rode Kruis, Pharos, de 

Federatie  Amsterdams Apotheken (FBA) en voorelkaarinamsterdam is door de alliantie Wijkzorg 

Zuid een stadsbrede actie opgezet. Alle apotheken in Amsterdam kregen flyers die bij hun 

thuisbestellingen werden gedaan. Hierdoor kon een groot deel van de meest kwetsbare 

Amsterdammers worden geïnformeerd over de persoonlijke veiligheidsmaatregelen die mensen 

konden nemen en werd toegelicht wie men kon bellen voor praktische hulp en contact 

(voorelkaarinAmsterdam en Rode Kruis). 

 

Overdracht: Met SB, BT en stadsdeel afspraken maken over snel kunnen schakelen/handelen  

(budgetten!) als dit soort situaties zich voordoen.   

 
Workshops woonwaaier 

In samenwerking tussen de dienst Wonen en de allianties Wijkzorg zijn in elk stadsdeel workshops 

woonwaaier georganiseerd. Door middel van casuïstiek gingen wijkzorgpartners en professionals uit 

het woondomein met de woonwaaier in de hand met elkaar in gesprek. Doel hiervan was om de 

kennis over verschillende woonoplossingen bij beide partijen te vergroten. In totaal werden stedelijk 

15 workshops online georganiseerd met in totaal 256 deelnemers. Voor herhaling vatbaar! 

 

Overdracht: Met SB, BT en dienst wonen afspraken maken over kennisverspreiding ten behoeve 

van het oplossen van woonproblematiek.  

 

 

Wijktours huisartsen  
Via vaste contactpersonen bij zowel Welzijnwerk als MaDi’s  worden in Zuid al veel patiënten 
verwezen naar het sociaal domein. Toch denken teveel huisartsen onvoldoende aan oplossingen 
binnen het sociaal domein bij problemen als eenzaamheid en financiële of administratieve vragen. 
Om de kennis over dit domein te vergroten, organiseert de Alliantie in samenwerking met de ELAA 
regelmatig wijktours. Deelnemers van een huisartsengroep maken via een wandeling in korte tijd 
kennis met het werk van deze instellingen en leren hoe het toepasbaar kan zijn voor hun patiënten.  

 
Overdracht: Met ELAA, SB, BT en stadsdeel afspraken maken over de coördinatie van deze tours.  

 

 

Input geven voor ouderen uitvoeringsplan 

De werkgroep ouderen van de alliantie heeft nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met het 

Stadsdeel ( vertegenwoordigd door Gracia Velland) en met andere betrokken stakeholders om 

gezamenlijk te komen tot visievorming en een uitwerking in het ouderen uitvoeringsplan. 

Daarvoor zijn gesprekken gevoerd in verschillend comité met diverse stakeholders en senioren uit 

Stadsdeel Zuid. Vanuit de werkgroep is in gezamenlijkheid uitgegaan van het concept Positieve 

gezondheid en mogelijkheden in de Sociale basis. We hebben bestaande programma’s op een rij 

gezet en we werken aan het versterken van de verbindingen en de mogelijkheden binnen het sociaal 
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en zorgdomein om te werken aan integraal aanbod en om passende initiatieven te versterken met 

als doel prettig en gezond oud worden in Zuid.   

Overdracht:  In de komende periode willen de werkgroep ouderen vanuit de visie die is neergezet, 

helpen met voorbereiding bij de  inrichting van de Buurtteams  

  

Relaties  

 

Lokaal 

Namens de Alliantie leggen de projectleider en andere alliantieleden tal van relaties tussen partijen 

in het lokale Zorg&Welzijnsdomein met als doel de aansluiting met het wijkzorgnetwerk te 

verstevigen en samenwerking te bevorderen. Het gaat om bezoeken aan/koppen koffie met OKT, 

Samen Doen, Wijkverpleegkundigen, huisartsen, nieuwe zorg- en welzijnsaanbieders, ambtenaren 

van stad en stadsdeel, wijkbeheerders van woningcorporaties enz enz. 

 

Overdracht: Met  BT en stadsdeel afspraken maken over wie deze rol  overneemt. 

 

Stedelijk 

Hetzelfde doet zich voor op stedelijk niveau; daar komen de projectleiders van de allianties bij elkaar 

om overkoepelend acties te ondernemen, afspraken te maken en te leren van elkaar. Zo is onder 

meer gewerkt aan een gezamenlijke website, worden webinars en seminars georganiseerd, zijn 

rondetafelgesprekken met managers van stedelijke opererende zorg&welzijnsorganisaties gehouden 

en zijn er maandelijks overleggen met de gemeente om te adviseren en adviezen te ontvangen.  

 

Overdracht: Met OJZ, BT en stadsdeel afspraken maken over wie deze rol  overneemt. 

 

Leren en Ontwikkelen 

Nu de overgang van Wijkzorg naar Buurtteams over enkele maanden start is het nodig de 
succesfactoren van netwerksamenwerking goed weer te geven. De gemeente Amsterdam heeft de 
allianties Wijkzorg daarom afgelopen zomer verzocht om via casuïstiek te focussen op het 
samenwerken in netwerken en daarbij in te zoomen op de werkzame bestanddelen hiervan.  
 
In Amsterdam Zuid zijn hiervoor twee netwerken gestart met het behandelen van casuïstiek: een 
netwerk in Buitenveldert dat zich heeft gevormd rond de wijktafels aldaar en een netwerk in de Pijp 
waarvan deelnemers een gezamenlijke passie hebben te werken aan een gezondere leefstijl voor 
bewoners vanuit het concept van positieve gezondheid. De casuïstiek besprekingen worden 
geëvalueerd door observatoren uit de alliantie Wijkzorg.   
 
Zodra de werkzame principes van al bovenstaande netwerken, projecten, relaties en activiteiten 

beschreven zijn worden deze, samen met eventuele risico’s besproken met de projectleiders van de 

allianties in de andere stadsdelen. Dit kan mogelijk leiden tot een gezamenlijk advies aan de 

gemeente en de BT. De projectleiders van de allianties leveren input om de transitie zo geslaagd 

mogelijk te laten verlopen en partijen te inspireren de netwerksamenwerking dóór te ontwikkelen.  
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Naschrift 
 

De alliantie heeft afgelopen jaren met ongelooflijk veel plezier gewerkt aan de doelstellingen van 

Wijkzorg. De afzonderlijke leden hiervan verheugen zich op een verdere samenwerking in het 

Wijkzorgnetwerk met als nieuwe (maar ook bekende) partners van de Buurtteams Amsterdam. 

Alleen door hechte samenwerking kan passende zorg en ondersteuning aan alle Amsterdammers op 

een duurzame manier in stand worden gehouden.  

 

Dit ‘jaarplan’ geeft aan waar de gaten gaan vallen als het werk van de alliantie niet wordt 

overgenomen en met welke partijen besproken wordt hoe dat te voorkómen. Het is echter niet 

voldoende om de bestaande netwerken en activiteiten te ‘beleggen’. De rol van aanjager blijft 

noodzakelijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen min of meer acute situaties en verbindingen 

te leggen met nieuwe partijen. 

Tot april 2021 zal het alliantiewerk bestaan uit zowel het in stand houden van de reguliere 

netwerkbijeenkomsten als de overdracht van alle genoemde inspanningen ten behoeve van de 

wijkzorgnetwerken. In samenwerking met alle partners werken we aan een zachte landing in een 

nieuwe constellatie. De uitdaging om de werkzame principes en onderliggende mechanismen van het 

netwerken levendig te houden, blijft! 

 

 


