
Centrum-Oost                                                                                                                                                                22-01-2019         

Wijktafel centrum Oost 

Thema: “Samenwerking informeel en formeel” 

 

 

Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost: 

Datum: 05-03-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuin Wittenburg 

Thema: 'Meedoen - Actief deelnemen in de 

wijk’ 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 12-03-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: het Claverhuis 

Thema: Zorgmijders 

 

 

 

 

Casuïstiek  

Vandaag zijn er een aantal dames van de 
HvA aanwezig om de casuïstiek te 
begeleiden waar zij onderzoek naar doen. 
Rosalie van de HvA vertelt: dat de 
onderzoeksvraag is  “Hoe kun je casuïstiek 
bespreking gebruiken om de samenwerking 
beter te laten lopen?”. Bij deze wijze van 
casuïstiek proberen we ook vanuit andere 
rollen naar de casus te kijken.  
 

 

Welkom 

 We zijn welkom bij de Vaart. De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen 
voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die ten gevolge van psychosociale 
en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met 
verslavingsproblematiek, ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. 
 
Na het rondje voorstellen doet 
Alexandra van Smoorenburg een 
introductie op het thema. Ze 
vertelt vanuit eigen ervaring hoe 
ze de samenwerking vanuit 
informeel met formeel ervaart. 
Alexandra is in 2015 
Initiatiefnemer van het oprichten 
van Vrijplaats Amsterdam 
Conflicthulp Minima. De stichting 
geeft gratis coaching aan minima bij uiterlijke en innerlijke conflicten en 
levensvragen. Alexandra vertelt dat ze vanuit Vrijplaats Amsterdam gezocht heeft 
naar de samenwerking met formeel. Vanuit formeel is er ook interesse en is de wil 
er. Maar toch blijkt het niet altijd eenvoudig om dit dan ook echt concreet vorm te 
geven. In 2018 komt er een vraag vanuit Dock om meer samen te werken. 
Vrijwilligers van Dock worden nu doorverwezen naar Vrijplaats Amsterdam. 
Ook helpt het dat Vrijplaats Amsterdam bij Koppl aangesloten is. Waardoor 
zorgvragers ook makkelijker doorverwezen worden. 
 

Stellingen 

We splitsen op in kleinere groepen om de volgende stellingen te bespreken. 
1. Formeel schuift te snel verantwoordelijk door aan informeel. * Het is van 

belang om verwachtingen uit te spreken * Ook is het belangrijk om 
weloverwogen iemand inschakelen. Afwegen of de vraag of cliëntsituatie 
niet te complex is. * soms kun je ook niet alle informatie delen. 

2. De AVG maakt samenwerking onnodig ingewikkeld * De AVG is niet zo 
zeer onnodig, maar wel ingewikkeld. * bij doorverwijzen is belangrijk dat je 
wel een beeld nodig hebt van de client en zijn/haar situatie * samen met 
de klant en toestemming kun je wel informatie geven. 

3. Informeel neemt ongewenst taken over van formeel * je moet goed met 
elkaar communiceren. * verwachtingen uitspreken * goed overleggen wat 
de grenzen zijn * niet te veel verwachten. * Uit ervaring - tijdsinvestering * 
zelf tot last voelen *  

4. Formele zorg houdt cliënt vast om eigen positie en beroepseer te 
beschermen * Soms wel bang voor kwijtraken regie. Communicatie kant 
vastlopen. * minder informatie * terugkoppeling vragen. 
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De wijktafel werd weer afgesloten met een 
gezellige borrel.  
 

Casuïstiek 

Er zijn drie inbrengers met een casus over de samenwerking informeel en formeel.  
Annerieke (Burennetwerk) en Leonie (thuiszorg Cordaan) - casus man met 
vermoedelijk Korsakov. Wil niks en ligt in bed. Vrijwilliger kan alleen naar binnen als 
de verpleging de deur open doet. 
Hester (Cordaan) - cliënt met een vrijwilliger die betrokken is maar die ook wel 
belerend is naar de cliënt.  
Nynke (- conflict met vrijwilliger over kapotte computer. 

 




