
 
 
 
 
- 99% neemt deel aan de wijktafel, als de
werkzaamheden het toelaten 
- 74% vindt de tijd goed: dinsdag of donderdag
13.30 – 15.00 uur 
- Frequentie van de wijktafel is gemiddeld 10 x per
jaar: Negen wijktafels en 1 fietstoer> 68% vindt het
goed en 31% teveel 

Enquête wijkzorgprofessionals 
Wijkzorg Alliantie Noord   
mei 2018

 
 
• 110 enquêtes verspreid,
respons 32 
• 23 vragen 
• De enquête is ingevuld door
32 wijkzorgprofessionals van
18 verschillende organisaties

Wijktafels - wijkzorg

- 93% heeft het gevoel het netwerk beter te leren kennen, 7 % licht het toe 
- Casuïstiek begeleiden volgens de AKAD methode? 50% wil dit wel en 50% wil dit niet 
- Trekker worden van een wijktafel? 75% wil dit niet, 25% wel  
- Breng je de informatie van de wijktafel terug naar je organisatie? 79% ja 21% nee 
- Aangemeld voor de Nieuwsbrief gemeente Amsterdam? 72% Ja, 28% Nee 
- Maak je gebruik van Google Drive? 53% Ja, 47% Nee 
- Wil je een rol spelen in het beheer van Google Drive? 88% Nee  12% Ja 
- Heb je de training ZRM-gemeente Amsterdam gevolgd? 69% Ja, 31% Nee 
- Heb je de basistraining Wijkzorg-gemeente Amsterdam gevolgd? 41% Ja, 59% Nee 
- Heb je de training RIS Wijkzorg –gemeente Amsterdam gevolgd? 53% Ja, 47% Nee 
- Heb je trainingen (in je eigen organisatie of anderszins) gevolgd waardoor je beter
toegerust bent om de Wijkzorg werkwijze zoals bedoeld uit te voeren? 50% Ja/Nee 
Welke? 
+ RIS 
+ Schuldhulpverlening 
+ AKAD 
+ Excellerende wijkverpleging, transmurale zorgbrug 
+ Deskundigheidsbevordering  MEE: o.a.  Meldcode, veiligheid gezinnen 
+ Hoarding (verzamelstoornis)    



- Tips voor de wijktafel die o.a. genoemd worden: 
+ probeer meer huisartsen en praktijkondersteuners te betrekken bij de wijktafel en  
 Mentrum/GGZ + de wijkagent 
+ probeer samenwerking te zoeken met andere overleggen – b.v. professionals overleg 
+ maak de wijktafel niet ‘te groot’ 
+ casuïstiek niet altijd een must 
+ iemand van de reclassering uitnodigen 
 
- Tops voor de wijktafel die o.a. genoemd worden: 
+ Brede deelname professionals van verschillende organisaties, aanbieders 
+ Elke maand wisselen van locatie wijktafel en gastsprekers over thema 
+ Netwerk wordt uitgebreid, meer samenwerking 
+ Persoonlijk, laagdrempelig/informeel contact en mooie notulen 
+ Het aanbod van activiteiten en andere voorzieningen komt aan bod 
    

Tips en tops

Kwaliteit – casuistiek bespreking 
+ 80% voldoende/goed,  0%slecht, rest neutraal en/of toelichting 
+ Meer aandacht besteden aan de terugkoppeling 
+ Kracht van de wijktafel is niet de individuele casuïstiek maar de overstijgende  
Samenwerking 
+ Vooraf een casus voorbereiden 
+ Casuïstiek: waarde afhankelijk van welke expertise er in je groepje zit 
 
Kwaliteit- bespreking/informatie  delen 
+ 84% voldoende/goed, 0% slecht, rest neutraal en/of toelichting 
+ voldoende gelegenheid voor presentaties 
+ Nog te veel ‘vertellen wat je doet’ 
 
 
Kwaliteit- Ontmoeting 
+ 74% voldoende goed, 0% slecht, rest neutraal en/of toelichting 
+ Het onderdeel ontmoeting zou interactiever kunnen 
+ Ontmoeten hoeft niet ‘eeuwig te duren’ 
+ Als ik meer uitgenodigd zou worden, zou ik meer contacten maken  

Kwaliteit



 
+ informele hulp rondom de klant afstemmen  
+ informatie uitwisselen over informele zorg – nieuwe initiatieven/organisaties 
+ Collaborateurs aan de deur 
+ Mantelzorgondersteuning  
+ Opvoeden, GGZ en Financiën 
+ Reclassering 
+ Updates wijkzorg binnen de wijkzorg vanuit de gemeente 
+ Eenzaamheid bij ouderen en andere kwetsbare bewoners 
+ Multiproblematiek 
+ Moeilijke casussen/samenwerkingen die ontstaan 
+ ontwikkelingen in de wijk. 
+ casuistiek bespreking 
+ netwerken met vrijwilligers en hiulpverleners uit de wijk  
+ Inclusie specifieke doelgroepen 
+ Samen Noord 
+ Dementie: tips en tools 
+ Dementievriendelijke buurten  
+ samenwerking met huisartsen en Samen Doen/zorgmijdende gezinnen 

Welke thema’s zie graag terug op de
wijktafels?

Bij de wijktafels wordt expertise gedeeld. Bij
welke wijkzorgprofessional, vrijwilligers en/of
informeel netwerk zou je wel eens een kijkje
in de keuken willen nemen? 

 
+ Doras 
+ Regenbooggroep 
+ Wijkverpleging/zorg 
+ Cliënten met GGZ achtergrond(RIBW), Mentrum ouderen 
+ GGZ, Leger des Heils opvang, Arkin zorgtoeleiding 
+ Ambulant begeleider 
+ Vrijwilligersorganisaties en burennetwerk organisaties 
+ wijkagent 
+ Evean 
+ Praktijkondersteuners huisarts 
+ Theehuis Alzheimer Noord 
+ WPI en Freud van HVO 
 



Welk thema heeft je interesse voor een
themabijeenkomst?

 
- Schuldhulpverlening 6% 
- (O)GGZ 48% 
 
+ Eenzaamheid (ouderen) 
+ Weerbaarheid 
+ Gebiedsanalyses op armoede 
+ Opvoeden van kinderen en GGZ problematiek. Ook financiën  
+ Inzet vrijwilligers 
+ Agressie bij cliënt thuis 
+ reclassering 
+ Autisme 
+ Gezondheid en zorg niet-westerse cultuur 
+ Dementie 
+ Scholing schuldhulpverlening 
+ LVB 
+ Dementie en dagbesteding 
+ HVO Querido en zijn laagdrempelige info 
 

De volgende organisaties
maken deel uit van de
Wijkzorg Alliantie Noord: 
 
Amstelring 
Cordaan  
Doras 
Evean 
HVO Querido 
MEE 
 
Contact: 
Jennie Boer  
Projectleider  
j.boer@doras.nl 
06 - 51286281 


