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Datum volgende bijeenkomsten 

Wijktafel Centrum Oost 

Datum: 03-12-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Speeltuin Wittenburg 

Thema: Dakloosheid 

 

Wijktafel Centrum West: 

Datum: 10-12-2019 

Tijdstip: 15:00 – 17:00 

Locatie: Ons Genoegen 

Thema: Eigen Regie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp aan huis  
 
Sander heet ons welkom op weer een mooie wijktafel. Het thema waar we ons 
over gaan buigen is ‘zorg aan huis’.  
 
Na een korte introductie vertelt Nynke Vlieger over de ontwikkeling m.b.t. de 
buurtteams. Vanaf januari 2021 komen op verschillende plekken door Amsterdam 
buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. De 
ontwikkeling is in volle gang. Per stadsdeel is er een andere aanbieder die de 
buurtteams gaan vormen. In centrum zullen er 5 of 6 buurtteams komen. Nynke 

vraagt ons wat we 
niet kunnen missen 
als deze buurtteams 
starten.  
Hester: hoe houd je 
de lijntjes goed met 
bijvoorbeeld 

dagbesteding en informeel? De buurtteams zijn gericht op een buurt, maar veel 
organisaties zijn stedelijk georganiseerd. 
 
Sander vervolgt dat we groepen van 5 mogen vormen. In deze groepen bepreken 
we de volgende vragen: 
 

1. Hoe ziet de zorg aan huis er idealiter uit? 
2. Welke stappen moeten we zetten om deze droom te verwezenlijken?  

 
Elke groep heeft een ‘bode’. De bode schuift na de eerste vraag door naar een 
andere groep om de tweede vraag te beantwoorden met een nieuwe groep. 
 
Na de twee rondes komen we tot de volgende informatie: 
 
• Waardeer de thuiszorgmedewerker beter (in salariëring). Deze signaleren ook 
goed! 
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Casuïstiek  

Met de AKAD methode bespreken we 
de casuïstiek.  

 
Yvonne Schoenmaker (Sciandri): Er is 
een vrijwilliger die veel doet in de 
buurt. Hij ondersteunt anderen. Maar 
nu is hij zelf ziek. Dit slokt alle 
aandacht op. Deze vrijwilliger heeft 
daarnaast een hondje, waarvan hij 
vindt dat hij hem verwaarloost. 
Hierover voelt hij zich schuldig.  
 
Elies (Amstelring Thuisbegeleiding) 
Mw 42 jaar. Verschillende soorten 
klachten. Krijgt 0 op rekest wat betreft 
behandeling. Het lukt ook nog niet om 
informele partijen in te zetten. 

• Meer vrijheid in tijd in het begin ivm vertrouwen  
• Vrijwilligersinitiatieven aanbieden zodat er minder tijdsdruk en wachtlijsten zijn.  
• Informeel en formeel: elkaar goed vinden, netwerken. 
• Grenzeloos zou praktischer zijn. Niet vast aan stadsdelen 
• Expertise die er is gebruiken. 
• Snelle hulp. Geen wachtlijsten. Meer mensen aannemen.  
• Meer geld vrijmaken – zodat er ook tijd is. 
• Misschien kunnen mensen die veel geld hebben, gebruik maken van particuliere 
zorg. 
• Kennis van wat er is: hoe 
maak je dit 
overzichtelijk/bekend? 
• Tijd krijgen voor afstemming 
• Spreekuur in elke wijk zowel 
overdag als 's avonds.  
• Hoe kun je online in een 
dossier werken. Dan kun je zien 
wie er nog meer betrokken is in de casus. 
 
Signalen 

Mohammed Arfaoui (WPI) Er is een nieuwe ontwikkeling bij het WPI. Het is de 
cohort aanpak: groepen samenstellen op basis van bepaalde kenmerken. Bv-
leeftijd.  
De nieuwe koers van het WPI start vanaf 2022. In heel Amsterdam zitten er 30.000 
mensen in de bijstand. In stadsdeel centrum zijn dat er 1800 mensen.  
Daarnaast is er veel werkgelegenheid. Hoe komt het dat er nog steeds veel in de 
bijstand zitten? Landelijk gemiddeld loopt Amsterdam achter wat betreft uitstroom 
uit de bijstand.  
Met de nieuwe aanpak hopen ze een beter klantbeeld te krijgen. Amsterdam heeft 
als streven dat het aantal bijstandsgerechtigden wordt gereduceerd met 25 
procent. 
Uitstroom het liefst fulltime. Klanten met de meeste kans worden als eerste 
uitgenodigd.  Er vinden preventieve huisbezoeken plaats als ze niet op gesprek 
komen.  
Er wordt dus een andere koers bevaren. Eerder had het WPI een zachtere aanpak.  
 
Sander sluit de wijktafel af met de mededeling dat er een enquête rond gestuurd 
gaat worden over de wijktafels. De vraag is of iedereen dit wil invullen. Het helpt 
ons om de wijktafels volgend jaar door te ontwikkelen.  
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