
 

Doelstelling AKAD Oost 2019 

 

Aanleiding 

In de afgelopen jaren is er veel tijd en aandacht geweest voor het ontwikkelen van 

samenwerkingsverbanden tussen formele en informele partijen in de wijk. Ambulant begeleiders, 

Madi’s, vrijwilligers, informele en formele partijen hebben via wijktafels en AKAD bijeenkomsten  

kennis met elkaar gemaakt en gezamenlijk opgetrokken in de ondersteuning van kwetsbare 

Amsterdammers.  

Voor AKAD Oost heeft dat geresulteerd voor een mooie diverse tafel waarin ambulant begeleiders 

(vanuit Amsta, Cordaan, Leger Des Heils, Cura XL, HVO Querido, Philadelphia), Prisma, Platform 

Informele Zorg, Dynamo, WPI, UWV, Alliantie Wijkzorg, CIVIC, MEE AZ, Indische buurtbalie, BOOT 

elkaar weten te vinden en gebruik te maken van ieders kennis en kunde.  

Deze samenwerkingen zijn zeer nuttig, maar de praktijk wijst uit dat de doelgroep waar AKAD Oost 

zich voor inzet niet alleen maar een LVB diagnose heeft maar ook bijkomende problematieken heeft 

zoals een GGZ diagnose, verslaving, justitie achtergrond. Dat maakt de begeleiding van deze 

Amsterdammers complexer en intensiever en is het van belang dat er naast alle partijen waar al 

samen mee gewerkt wordt, samenwerkingsverbanden aangegaan moeten worden met andere 

partijen in de wijk.  

 

Doelstelling 

De Amsterdammers waar de ambulant begeleiders ondersteuning aan bieden ervaren o.a problemen 

als het gaat om wonen, het vinden en behouden van dagbesteding, inzetten van juiste vrijwilligers, 

geen goede onderlinge samenwerking tussen professionals. Professionals ervaren ook problemen in 

de ondersteuning van deze Amsterdammers op deze punten met als gevolg dat zij niet de 

ondersteuning kunnen bieden die graag zouden willen. Dat maakt het werk gespannen en 

onplezierig.  

Om daar verandering in aan te brengen wil AKAD Oost zich gaan richten op kennismaken en 

samenwerken met andere partijen in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan Politie, Meldpunt Zorg en 

Woonoverlast, GGD, GGZ, Woningbouwverenigingen, werk en dagbestedingsorganisaties. De kennis 

bij deze partijen over deze kwetsbare Amsterdammers is vaak beperkt. Maar ook de kennis over 

elkaar is zeer beperkt. Wat kan ambulante ondersteuning betekenen in zo’n casus, maar wat kan de 

inzet of betrokkenheid van GGZ, politie, Meldpunt zorg en Overlast betekenen. De rode draad voor 



2019 is dan ook de samenwerking opzoeken met die partijen en waar we gezamenlijk casuïstiek 

kunnen bespreken, een keten gaan vormen in de ondersteuning. Er worden partijen uitgenodigd aan 

tafel, maar we gaan ook aan tafel zitten bij hen. En dit is niet alleen voor ambulant begeleiders, ook 

zeker voor iedere andere partij die nu al aangesloten is bij AKAD Oost. Samen kunnen we veel 

bereiken en gezamenlijk kunnen we de samenwerking met andere partijen aangaan.  

Planning 2019 

De planning voor de bijeenkomsten in opgedeeld in kwartalen. In ieder kwartaal is er een reguliere 

bijeenkomst en twee bijeenkomsten die ingevuld zijn met betrekking tot de doelstelling. De reguliere 

bijeenkomsten worden behouden omdat AKAD Oost wel ruimte wil blijven bieden aan casuïstiek 

bespreking conform de AKAD werkwijze, maar waar ook organisaties langs kunnen komen die zich 

willen presenteren. Voor de organisatie van de invullingen van de bijeenkomsten worden per 

kwartaal werkgroepen gevormd. En de inhoud van de bijeenkomsten per kwartaal zullen aansluiten 

op elkaar zodat de rode draad voor 2019 behouden blijft en een mooi uitgangspunt gaat zijn voor 

2020.  


