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Inleiding 

 

Goede zorg en ondersteuning, dicht bij huis voor Amsterdammers die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Dat is waar wijkzorg alliantie Nieuw West
1
 voor staat. Samen met partners in de 

wijk zetten we ons in om samenwerking tussen zorg en welzijnspartners te faciliteren, ondersteunen 

en versterken zodat zij de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden aan bewoners in Nieuw 

West. De samenwerking in het netwerk richt zich niet alleen op professionele zorgverleners 

onderling, maar ook op samenwerking met informele partijen zoals mantelzorgers, vrijwilligers, 

buurtinitiatieven en uiteraard ook met bewoners en cliënten. 

Binnen het wijkzorgnetwerk Nieuw West weten mensen elkaar al steeds beter te vinden: er wordt 

gebruik gemaakt van elkaars expertise en er wordt veel uitgewisseld en afgestemd. Op deze manier 

spannen we ons gezamenlijk in om te voorkomen dat kwetsbare bewoners buiten de boot vallen; 

tijdig te signaleren welke thema’s extra aandacht vragen; kennis en ervaring te delen; en maatwerk 

te leveren passend bij de individuele situatie van elke bewoner.  

In 2018 bouwt de wijkzorg alliantie voort op de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd door 

netwerkpartners en kwartiermakers. De ambities zoals beschreven in ons jaarplan 2017 blijven 

onverminderd overeind. Na de officiële start van de wijkzorg alliantie Nieuw West op 1 juni 2017 zijn 

we met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in doorontwikkeling van het 

netwerk en nieuwe inzichten. Die zetten we in dit jaarplan uiteen en we blikken kort terug op de 

ondernomen activiteiten. Ook beschrijven we de specifieke aandachtspunten die in Nieuw West 

spelen en welke concrete activiteiten we oppakken in 2018.  

 

  

                                                           
1
 De wijkzorg alliantie Nieuw West bestaat uit Amstelring/Nieuw Amstelrade, Cordaan, MEE Amstel en Zaan,  

Philadelphia, SEZO en de Volksbond/Streetcornerwork.   
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Relevante ontwikkelingen in de context van Wijkzorg 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal ontwikkelingen die relevant zijn voor de doorontwikkeling 

van wijkzorg in Nieuw West.  

Huisvesting kwetsbare bewoners  

Het beleid van de gemeente Amsterdam is er op gericht om kwetsbare mensen zo veel mogelijk te 

huisvesten op zelfstandige woonplekken in de wijk en/of te laten participeren in de wijk zodat zij 

zoveel mogelijk deel uitmaken van het maatschappelijke verkeer.  De verwachting is dat er relatief 

veel mensen in Nieuw West gehuisvest zullen worden, omdat hier in verhouding meer passende 

woningen beschikbaar zijn dan binnen de ring. Dit heeft grote impact op de activiteiten van zorg- en 

welzijnspartijen in de wijk en vraagt nogal wat van de dragende samenleving. Goede integrale 

samenwerking is hierbij cruciaal.    

Opening woonlocaties voor statushouders 

In 2017 en 2018 worden er in Nieuw West een aantal nieuwe woonlocaties geopend voor 

statushouders. Uit ervaring weten we dat bewoners met zorgbehoeften niet altijd aankomen bij 

wijkzorg, waardoor problematiek verborgen blijft en kan verergeren. Extra complicerende factor is 

dat er relatief veel GGZ problematiek speelt bij deze doelgroepen en de behandeling GGZ lange 

wachtlijsten heeft. Toegang tot wijkzorg is daarom een belangrijk aandachtspunt bij de opening van 

nieuwe woonlocaties.  

Hulp bij huishouden onderdeel van wijkzorg 

Sinds 1 juni 2017 valt het toegangsproces hulp bij huishouden (hbh) onder wijkzorg. Dit vraagt dat 

aanbieders van deze vorm van dienstverlening goed aangehaakt zijn bij ontwikkelingen rond 

wijkzorg. Professionals hbh zijn onderdeel  van het wijkzorgnetwerk. Er is nog een investering nodig 

om de verbinding met het wijkzorgnetwerk  goed te maken.     

Herijking Samen DOEN  

De huidige positie en organisatievorm van Samen DOEN kent waarschijnlijk een verandering in de 

toekomst die gevolgen kan hebben voor het functioneren van wijkzorgnetwerken. De alliantie zoekt 

afstemming met Samen DOEN om hier tijdig op te kunnen inspelen.  

Verkiezingen maart 2018  

De verkiezingen van maart 2018 zullen ongetwijfeld veranderingen met zich mee brengen die van 

invloed kunnen zijn op wijkzorg. De wijkzorg alliantie zal aansluiten op deze veranderingen en waar 

nodig meedenken over impact en implementatie. Ook zal de wijkzorg  alliantie zich blijven 

informeren over, en inspelen op, de veranderingen in het bestuurlijk stelsel, waardoor de 

taakverdeling tussen stad en stadsdelen zal gaan wijzigen.   

Zeven allianties wijkzorg 

De trekkers van de zeven allianties wijkzorg (MaDi’s) starten samen met MEE, in afstemming en 

samenwerking met de programmamanager wijkzorg van de gemeente, een overleg om van elkaar te 

leren, om af te stemmen c.q. samen op te trekken. De allianties in de verschillende stadsdelen 

werken samen om stedelijke onderwerpen op te pakken.   
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Amsterdam Nieuw West 

 

Het stadsdeel Nieuw West bestaat uit de gebieden Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld-Slotermeer, 

Nieuw Sloten, Sloten en de Aker. Een vijfde gebied, Sloterdijken is in ontwikkeling. Nieuw West is het 

grootse en groenste stadsdeel van Amsterdam. Er wonen meer dan 140 verschillende nationaliteiten.  

Sociaal economische kenmerken 

Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.
2
 Uit de Amsterdamse armoedemonitor blijkt dat 

24% van de huishoudens in Nieuw West een inkomen heeft tot 120% van het wettelijk sociaal 

minimum. Als gevolg van de toenemende krapte op de woningmarkt in Amsterdam is er een verdere 

toename van armoede naar de randen van de stad te verwachten. Tegelijk zien we ook andere 

groepen naar Nieuw West komen zoals studenten en kunstenaars. Nieuw West heeft diverse 

broedplaatsen die in meer of mindere mate een functie voor de buurt vervullen.   

 

Een aantal kengetallen per gebied in 2017
3
 

 

Totale 

bevolking 
65+ 

Migratie 

achtergrond 

Bijstands-

uitkering 

Gedeeltelijk 

arbeids-

ongeschikt 

Geuzenveld/Slotermeer 45.124 4.915 33.492 3.232 530 

Osdorp 38.989 5.915 26.575 2.209 440 

De Aker/Nieuw Sloten 28.439 3.648 13.943 533 360 

Slotervaart 39.125 4.535 25.675 2.041 380 

Totaal Nieuw West 151.677 19.013 99.685 8.015 1.710 

 

  

                                                           
2 

In 2014 was de Index gestandaardiseerd inkomen huishoudens in Nieuw West 88,2 (Nederland = 100) 
3
 Bron: https://www.ois.amsterdam.nl/ 



 

7 

 

Gezondheid 

Op het gebied van gezondheid scoren inwoners van Nieuw West op veel vlakken lager dan gemiddeld 

in Amsterdam.
4
  

 

 

  

                                                           
4
 De gegevens op deze pagina komen uit de GGD gezondheidsmonitor 2016. 

Slotervaart 

Positieve gezondheidsbeleving: 74% 

Beperkingen in horen, zien en bewegen: 17% 

Ernstige psychische klachten:11% 

Ernstige eenzaamheid: 13% 

Geuzenveld-Slotermeer 

Positieve gezondheidsbeleving: 69% 

Beperkingen in horen, zien en bewegen: 23% 

Ernstige psychische klachten: 13% 

Ernstige eenzaamheid:16% 

Osdorp 

Positieve gezondheidsbeleving: 65% 

Beperkingen in horen, zien en bewegen:23% 

Ernstige psychische klachten: 11%   

Ernstige eenzaamheid: 23% 

Nieuw Sloten, Sloten en de Aker 

Positieve gezondheidsbeleving: 73% 

Beperkingen in horen, zien en bewegen: 18% 

Ernstige psychische klachten: 9% 

Ernstige eenzaamheid: 13% 

Gemiddeld in Amsterdam   

Positieve gezondheidsbeleving: 76%  

Beperkingen in horen, zien en bewegen: 14% 

Ernstige psychische klachten: 8% 

Ernstige eenzaamheid: 13% 
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Wijkzorg alliantie Nieuw West in 2017 

 

Algemene reflecties en leerervaringen  

De opdracht voor de wijkzorg allianties speelt zich af in een context die sterk in beweging is. 

Continue aandacht voor die context en flexibiliteit om in te spelen op veranderingen in de omgeving 

zijn een voorwaarde om een levend netwerk te faciliteren en behouden. Verandering is 

onvoorspelbaar en laat zich niet vangen in vooraf vastgelegde plannen en structuren. We zullen ons 

daarom werkende weg aanpassen aan veranderende omstandigheden en regelmatig toetsen of de 

gekozen aanpak nog passend is.   

De opdracht voor de wijkzorg allianties is veelomvattend. Dat brengt een risico met zich mee om op 

een heleboel vlakken een klein beetje te doen. We kiezen er daarom voor om focus aan te brengen 

en duidelijke prioriteiten te kiezen. Dit is noodzakelijk om tot resultaten te komen. Tegelijk is het, in 

het licht van bovenstaande, een uitdaging om focus vast te houden, dit vraagt dat wij een goede 

balans vinden tussen flexibel zijn en het kiezen van een duidelijke koers. 

Het faciliteren van een netwerk is een proces dat tijd kost, soms  ongrijpbaar is en een voortdurende 

investering vraagt om mensen betrokken te houden. Een belangrijk besef hierbij is dat de kortste 

weg van A naar B niet altijd de meest effectieve of duurzame is. Het investeren in het proces van 

relatieopbouw en afstemming tussen verschillende belanghebbenden vraagt tijd en bereidheid om 

rekening te houden met de prioriteiten en agenda’s van partners.  

 

Een belangrijk inzicht van de afgelopen maanden is dat we de verbinding in het brede netwerk 

organiseren op inhoud. In eerste instantie hebben we geprobeerd werkgroepen te vormen rond de 

thema’s uit de opdracht: ‘toegang’, ‘samenwerking’ en ‘deskundigheidsbevordering’. Pogingen om 

een werkgroep ‘samenwerking in het netwerk’ vorm te geven stranden echter vaak op reacties als “ik 

heb geen tijd”, “ik kan niet op ma, di, wo, donderdag”. Wanneer je mensen in het netwerk 

daarentegen vraagt mee te denken over een thema waar ze mee te maken hebben en waarbij een 

duidelijke meerwaarde bereikt kan worden door samenwerking, stromen de aanmeldingen binnen. 

Wij zullen de betrokkenheid met het bredere netwerk dan ook organiseren door samenwerking rond 

inhoudelijke thema’s te initiëren en faciliteren.  

 

De inbedding van wijkzorg binnen organisaties vraagt aandacht. De wijkzorg alliantie heeft geen 

invloed op de doorvertaling van processen binnen individuele organisaties. Het is wel heel belangrijk 

voor de effectiviteit van het netwerk dat ook binnen de organisaties aandacht is voor de werkwijze 

van wijkzorg en dat medewerkers ruimte krijgen voor samenwerking en gebiedsgericht werken. Het 

is een zoektocht om verbinding te maken met de verschillende lagen binnen organisaties. De zes 

partnerorganisaties binnen de wijkzorg alliantie nemen in ieder geval de verantwoordelijkheid om 

binnen hun eigen organisaties aandacht te vragen voor dit proces en de doorvertaling daarvan 

binnen de organisatie.  

Concrete acties en resultaten tot nu toe 

Op 13 juni jl. heeft de wijkzorg alliantie Nieuw West zich officieel gepresenteerd tijdens een 

succesvolle en drukbezochte startconferentie in het Calvijn college. In de periode die volgde hebben 
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we in de eerste plaats geïnvesteerd in het uitbouwen en versterken van relaties in het netwerk. Ook 

hebben we ons gebogen over de vraag hoe betrokkenheid vanuit het brede netwerk het beste 

georganiseerd kan worden. Zoals hierboven beschreven hebben we de keuze gemaakt 

netwerkvorming te stimuleren en faciliteren rondom inhoudelijke thema’s. Twee thema’s waar 

vanuit verschillende hoeken steeds aandacht voor gevraagd wordt zijn: de toename van mensen met 

psychiatrische klachten in de wijk en dementie onder migrantenouderen. We hebben er daarom voor 

gekozen deze thema’s tot prioriteit te maken in de samenwerking.   

 

In de volgende paragrafen beschrijven we welke concrete activiteiten in 2017 zijn uitgevoerd met 

betrekking tot de hoofdpunten uit de opdracht: toegang en achtervang, samenwerking in het 

netwerk en deskundigheidsbevordering.  

Toegang  

De doelstellingen ten aanzien van toegang tot wijkzorg zijn tweeledig : 

1. Mensen met een zorgbehoefte weten de weg naar wijkzorg goed te vinden. 

2. Op het moment dat een bewoner binnenkomt bij wijkzorg krijgt hij/zij te maken met een 

professional die: 

- de cliënt wijst op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning;  

- samen met de cliënt alle relevante leefdomeinen in kaart brengt;  

- meer specialistische expertise inschakelt wanneer dat nodig is;  

- warm doorverwijst naar voorliggende voorzieningen of ander aanbod wanneer nodig en /of 

mogelijk.  

De wijkzorg alliantie heeft in eerste instantie ingezet op acties gericht op het realiseren van de  

eerste doelstelling omdat het vermoeden bestaat dat er in Nieuw West veel mensen zijn met zorg- of 

ondersteuningsbehoefte die de weg naar wijkzorg niet vinden. Ook wonen er veel mensen in het 

stadsdeel die over lage gezondheidsvaardigheden beschikken.  

Specifieke aandacht gaat uit naar mantelzorgers van migrantenouderen met dementie en naar 

mensen met psychosociale en psychiatrische klachten. De uitdaging is om deze mensen in beeld te 

krijgen en ingangen te vinden om het gesprek te organiseren. Er is een eerste verkenning gedaan met 

sleutelfiguren in de eigen organisaties; de programmaleider gezonde leefstijl van het stadsdeel en 

vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen in Nieuw West. Die verkenning was gericht op het 

zoeken naar mogelijkheden om in gesprek te gaan met groepen inwoners met niet-westerse 

achtergrond zodat een beeld verkregen kan worden van de ervaringen en kansen om toegang tot 

wijkzorg te verbeteren EN wijkzorg sensitiever te maken voor deze doelgroepen. Dit is een zoektocht 

die we de komende maanden verder voortzetten. Op basis van deze verkenning brengen we 

vindplaatsen in kaart en gaan we met ervaringsdeskundigen in gesprek over hoe de toegang 

verbeterd kan worden. 

Er zijn gesprekken gevoerd met team activering van WPI. Zij zien veel mensen met zorgbehoefte, 

maar zijn nog onvoldoende geïnformeerd over wijkzorg om mensen goed te kunnen toeleiden en 

doorverwijzen. We organiseren daarom voorlichtingsbijeenkomsten over wijkzorg voor medewerkers 

van team activering en bekijken gezamenlijk hoe we de samenwerking verder kunnen optimaliseren.  
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We hebben met een aantal GGZ partijen gesproken over de mogelijkheden om de verbinding tussen 

GGZ en wijkzorg te verbeteren en te onderzoeken hoe het aanbod van wijkzorg meer passend 

gemaakt kan worden voor mensen met psychiatrische klachten (zie ook verderop in dit hoofdstuk 

onder samenwerking).   

Er is aansluiting gezocht bij de huisartsen in Osdorp en Slotermeer om hen te informeren over de 

ontwikkelingen binnen wijkzorg. De projectleider van de wijkzorg alliantie sluit voortaan aan bij het 

huisartsenoverleg in beide gebieden om te zorgen voor een goede afstemming. We zoeken met 

behulp van Eerste Lijn Amsterdam naar mogelijkheden om ook de samenwerking en afstemming met  

huisartsen in Slotervaart en Geuzenveld vorm te geven. Dit is lastiger te organiseren omdat de 

huisartsen in deze wijken geen gezamenlijk overleg hebben.     

Voor wat betreft de tweede doelstelling  –er vindt brede vraagverheldering plaats op het moment 

dat iemand binnenkomt bij wijkzorg – lijkt het erop dat deze werkwijze steeds beter ingebed raakt. 

Waar ten tijde van het schrijven van het opstartplan nog sterke signalen gegeven werden dat de 

kwaliteit van de vraagverheldering een belangrijk aandachtspunt was, is dit signaal inmiddels minder 

vaak te horen. Wellicht een resultaat van de investeringen die hier reeds op hebben plaatsgevonden. 

Desalniettemin is het goed om te toetsen of dit inderdaad het geval is. Bovendien blijft het zinvol om 

van elkaar te weten op welke manier het toegangsgesprek wordt vormgegeven. De komende 

maanden zullen we daarom een inventarisatie doen bij verschillende organisaties, inclusief nieuwe 

aanbieders en ophalen of men nog iets nodig heeft op dit vlak. 

Achtervang 

In 2017 heeft de wijkzorg alliantie een tijdelijk achtervang systeem opgezet. Het doel van dit systeem 

is een plek te bieden waar advies gevraagd kan worden op het moment dat het via de reguliere weg 

niet lukt om in het wijkzorgnetwerk passende ondersteuning te vinden voor een bewoner. Het team 

achtervang bestaat uit zes ervaren mensen met verschillende disciplines. Er is een emailadres 

gemaakt waarop casussen aangemeld kunnen worden achtervang.wijkzorgnieuwwest@sezo.nl.  

Wanneer een casus aangemeld wordt zal het team de casus beoordelen en een advies uitbrengen 

over hoe en door wie ondersteuning het best opgepakt kan worden.  

De mogelijkheid tot aanmelden voor achtervang is gecommuniceerd tijdens de startbijeenkomst op 

13 juni jl.,  in de flyer over wijkzorg in Nieuw West en op de verdiepingstafels. We zijn op dit moment 

terughoudend om breder te communiceren omdat de wijze van aanmelding in 2018 zal veranderen 

als het stedelijk systeem geïmplementeerd wordt. Tot op heden wordt er nog geen beroep gedaan 

op deze vorm van achtervang. 

Samenwerking in het netwerk 

De primaire doelstelling van samenwerking binnen wijkzorg is kwaliteitsverbetering. Door goede 

afstemming en samenwerking in het netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld en is het mogelijk 

maatwerk te leveren passend bij de unieke situatie van elke bewoner. Voorwaarde voor goede 

samenwerking is elkaar kennen en vertrouwen.  

In Nieuw West weten veel partijen elkaar al goed te vinden en ook de expertise van (con-)collega’s te 

benutten. De wijktafels vormen hierin een belangrijk middel. De afgelopen maanden hebben we  
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geïnvesteerd in het verder versterken van deze tafels. De voorzitters van de wijktafels hebben een 

aanbod tot ondersteuning gekregen en deelnemers van elke tafel zijn uitgenodigd om pro actief mee  

te denken. Belangrijkste uitkomsten van deze sessies zijn de wens een verdiepingsslag te maken van 

‘ontmoeten’ naar ‘verbinden’, ondersteuning van de huidige voorzitters en goede begeleiding van de 

casuïstiekbespreking. Er worden nu met de voorzitters en een aantal actieve deelnemers per tafel 

afspraken gemaakt hoe dit gerealiseerd kan worden. Een aantal stappen die al zijn gezet zijn dat er 

extra voorzitters gezocht worden voor de wijktafels waar nu maar één voorzitter is en dat de AKAD 

procesbegeleiders onderling afstemmen wie wanneer aanwezig kan zijn zodat er zo vaak mogelijk 

een procesbegeleider voor de casuïstiekbespreking aanwezig is. Tevens wordt onderzocht of er 

voldoende animo is om dit jaar nog een training AKAD procesbegeleiding aan te bieden zodat de pool 

van procesbegeleiders groter wordt.    

Het verbeteren van de samenwerking met informele partijen is een aandachtspunt voor de komende 

maanden en in 2018. De afgelopen maanden hebben we gesproken met de verschillende 

welzijnspartijen in Nieuw West, de Vrijwilligersacademie en de vrijwilligerscentrale en met een aantal 

informele partijen om beter zicht te krijgen op hoe de samenwerking tussen formeel en informeel nu 

verloopt en welke mogelijkheden er zijn om deze samenwerking te versterken. Combiwel is 

aangesloten bij het overleg van de stuurgroep om de link met welzijn ook op dat niveau goed te 

kunnen maken. In november worden drie ‘jekuntmeertours’ georganiseerd in samenwerking met de 

Omslag, waarbij zorgverleners kennis kunnen maken met informeel aanbod in Geuzenveld -

Slotermeer, Osdorp en Slotervaart. Om samenwerking tussen formele en informele partijen verder 

vorm te geven is het nodig beter begrip te ontwikkelen van de verschillende posities, belangen en 

verwachtingen van formele en informele partners in het netwerk. Het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie en heldere afspraken maken over samenwerking tussen informeel en formeel is 

een belangrijk aandachtspunt voor 2018.  

In Nieuw Sloten en de Aker wordt in november een themabijeenkomst georganiseerd in 

samenwerking met het stadsdeel om in gesprek te gaan over het gebiedsplan en de prioriteiten op 

het gebied van zorg in dit gebied.  

Samen met het Amsterdams Platform Paramedici (APP) wordt eind van dit jaar een bijeenkomst 

georganiseerd voor paramedici in Nieuw West waarbij het thema wijkzorg wordt besproken.  

Uit diverse gesprekken in het netwerk en bij de wijktafels komt het signaal naar boven dat 

medewerkers in de huizen van de wijk, bij maatschappelijk werk en zorginstellingen steeds vaker te 

maken krijgen met personen met verward gedrag. Medewerkers die hier mee te maken krijgen zijn 

niet altijd voldoende toegerust om hier adequaat mee om te gaan en het bestaande aanbod is niet 

altijd passend voor deze doelgroep. De alliantie heeft daarom het initiatief genomen om een aantal 

GGZ partijen en aanbieders van zorg en welzijn bij elkaar te brengen om goed te duiden wat er speelt 

en hoe gezamenlijk oplossingen gezocht kunnen worden. In het laatste kwartaal van 2017 zal dit ook 

met het stadsdeel besproken worden en wordt verder onderzocht welke mogelijkheden er zijn om  

samenwerking rond dit thema verder vorm te geven.   
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Deskundigheidsbevordering 

De alliantieleden hebben onderling een uitwisseling georganiseerd over het stimuleren van 

wijkgericht werken en het 

bevorderen van een leercultuur 

binnen de eigen organisaties om zo 

ook van elkaar te kunnen leren. 

Hierbij zijn mooie voorbeelden 

uitgewisseld over hoe zowel formeel 

als informeel en sociaal leren 

bevorderd worden (zie kader). De 

alliantieleden agenderen wijkzorg en 

de daarbij behorende leer- en 

samenwerkingscultuur binnen hun 

eigen organisaties.  Aandachtspunt 

hierbij is het betrekken van 

middenmanagement.  

Om goed zicht te krijgen op de behoefte van partners in het netwerk op het gebied van 

deskundigheidsbevordering en de rol die de alliantie daar in zou kunnen spelen is een bijeenkomst 

georganiseerd met verschillende organisaties uit het netwerk en is het onderwerp met deelnemers 

aan de wijktafels en met de adviesgroep besproken. Hieruit kwamen de volgende zaken naar voren: 

- Er was consensus over het feit dat als het gaat om vakinhoudelijke kennis en alles wat te 

maken heeft met het feitelijk verlenen van zorg en ondersteuning, de organisaties en de 

professionals daarvoor zelf verantwoordelijk zijn. De alliantie heeft daar geen rol in. 

- Deskundigheidsbevordering waar de alliantie op inzet heeft vooral betrekking op het 

bevorderen van de brede blik, slim en vruchtbaar samenwerken, en ook: hoe krijg en hou je 

overzicht over wat er allemaal is in een gebied, hoe weet ik dat ik met een gerust hart 

iemand kan doorverwijzen, wanneer moet ik daar voorzichtig mee zijn? 

- Aparte, geplande scholingsmomenten – leergangen lijken hiervoor niet heel effectief en ook 

(qua tijdsinvestering) niet haalbaar. Het best kan aangesloten worden bij momenten die er 

toch al zijn (themalunches, verdiepingssessies) en gezocht worden naar ‘embedded’ vormen 

van leren en waar mogelijk en zinvolle-learning. Ook met elkaar meelopen is een manier om 

veel te leren over andere perspectieven en mogelijkheden.  

- Bij de organisaties is enorm veel deskundigheid in huis. Het ligt dan ook voor de hand deze 

deskundigheid zoveel mogelijk te ontsluiten en benutten bij verdiepingssessies, workshops 

en dergelijke.  

Naar aanleiding van deze consultatie zetten we de komende maanden in op:   

- Verder inbedden van wijkzorg en de daarbij behorende leer- en samenwerkingscultuur 

binnen eigen organisaties.   

- Bevorderen van gezamenlijk leren via de wijktafels met behulp van casuïstiekbespreking 

volgens de AKAD methodiek d.m.v. training voor AKAD procesbegeleiders en ondersteuning 

van voorzitters.  

Voorbeelden van activiteiten die door alliantiepartners zijn 

ondernomen om wijkgericht werken en leren te bevorderen: 

- mensen krijgen een specifieke opdracht om de wijk mee 

in te gaan (‘praatje in de wijk’)  

- mensen krijgen ‘scharrelruimte’ (vrije uren om te doen 

wat ze zelf belangrijk vinden). 

- organiseren van verbondenheidsdagen: combinatie van 

een dialoog over een belangrijk onderwerp bijvoorbeeld 

‘hoe profileer je je in de wijk’ en workshops op thema 

waar mensen zich voor kunnen inschrijven.    

- Met elkaar meelopen. 

- coachen en sturen op competenties als ondernemerschap 

en samenwerking.  
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- Thema’s identificeren voor wijkzorglunchbijeenkomsten in 2018 zodat deze goed voorbereid 

kunnen worden en nadrukkelijk ingezet kunnen worden ten behoeve van gezamenlijk leren.   

- In beeld brengen van beschikbare expertise en relevant opleidingsaanbod van de 

verschillende organisaties dat opengesteld kan worden voor deelname. Hier wordt ook 

stedelijk afstemming over gezocht met de andere allianties.   

- Stedelijk afstemming zoeken over de mogelijkheid vraag en aanbod m.b.t. 

deskundigheidsbevordering en met elkaar meelopen te koppelen aan 

communicatieplatform.  

- Oriëntatie op geschikt e-learning materiaal. 
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Doelen en activiteiten 2018 

 

In dit hoofdstuk worden doelen en daaraan gekoppelde activiteiten voor 2018 beschreven. De 

doelen en activiteiten zijn geclusterd rond de volgende thema’s: 

- Toegang en achtervang 

- Dementie 

- GGZ in de wijk 

- Verbinding informeel en formeel 

- Faciliteren van het netwerk: wijktafels en netwerkbijeenkomsten  

 

Voor deze indeling is gekozen omdat in de praktijk blijkt dat het organiseren van samenwerking in 

het netwerk en deskundigheidsbevordering sterk met elkaar verbonden zijn en activiteiten die hierop 

ondernomen worden vaak in elkaars verlengde liggen.  We beschrijven daarom onze doelen en 

activiteiten met betrekking tot deze punten rond inhoudelijke focusgebieden.   

Toegang 

Omdat in Nieuw West relatief veel mensen wonen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen die 

de Nederlandse taal niet (goed) spreken en er veel op Nieuw West afkomt als het gaat om de 

huisvesting van kwetsbare groepen, blijft een belangrijk aandachtspunt in 2018 te zorgen dat 

mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag de weg naar wijkzorg weten te vinden. 

Concrete activiteiten:  

- Vindplaatsen en ingangen in kaart brengen en goede manieren vinden om in gesprek te gaan 

met doelgroepen die nu moeilijk bereikt worden. O.a. d.m.v. aansluiting bij bestaande 

netwerken rond deze doelgroepen.   

- Verstevigen van de samenwerking met informele en meer formele (migranten) organisaties 

om specifieke doelgroepen te bereiken.  

- In gesprek met ervaringsdeskundigen (b.v. allochtone mantelzorgers, ggz- en lvb-

ervaringsdeskundigen) over hoe de toegang verbeterd kan worden en hoe wijkzorg 

sensitiever kan worden voor specifieke doelgroepen.  

- Intensivering van samenwerking met WPI. Voorlichting voor klantmanagers van team 

activering over wijkzorg.  

- Intensivering van samenwerking met GGZ partners. 

- Meedenken en -werken met het stadsdeel en stedelijk coördinatie team statushouders om te 

onderzoeken welke rol de alliantie kan spelen om de brug te leggen naar wijkzorg in 

bestaande woonlocaties en bij de opening van nieuwe woonlocaties.    

Belangrijke samenwerkingspartners zijn: sleutelfiguren in de eigen organisaties, Combiwel, Samen 

Wonen – Samen Leven, migrantenorganisaties, WPI, GGZ partners, huisartsen, programmaleider 

gezonde leefstijl van het stadsdeel, Cliëntenbelang Amsterdam, Streetcornerwork.  
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Achtervang 

De alliantie zorgt voor tijdelijke achtervang volgens de in het voorgaande hoofdstuk beschreven 

werkwijze. Het stedelijke model wordt geïmplementeerd zodra dat beschikbaar is.  

Dementie  

In Nieuw West, evenals in andere delen van de stad is sprake van vergrijzing. Dit gaat onder andere 

gepaard met een toename van bewoners met dementie. Mede naar aanleiding van het advies van 

het stedelijk platform dementiezorg (SIGRA
5
)  wil de wijkzorg alliantie inzetten op uitwisseling van 

kennis over dementie in het wijkzorgnetwerk en het versterken van de afstemming tussen zorg en 

welzijn. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Op 

het moment dat mensen dementeren verliezen zij vaak de Nederlandse taal en gaan herinneringen 

terug naar de vroege jeugd. Dit betekent dat niet elk aanbod in dementiezorg passend is voor deze 

doelgroep. Bovendien signaleren wij bij deze doelgroep een zware mantelzorgbelasting en er heerst 

taboe rond het thema.  Door het organiseren van kennisuitwisseling in het netwerk wil de wijkzorg 

alliantie bijdragen aan ontlasting van mantelzorgers en onderzoeken of er mogelijkheden zijn het 

aanbod binnen wijkzorg beter passend te maken voor de doelgroep.  

Concrete activiteiten:  

Er bestaan al verschillende netwerken en er is veel in ontwikkeling rondom ketenzorg dementie. De 

wijkzorg alliantie zoekt aansluiting bij bestaande netwerken en initiatieven om een goede verbinding 

met wijkzorg te faciliteren. In samenspraak met deze netwerken zullen concrete activiteiten verder 

uitgewerkt worden. Mogelijke activiteiten zijn:  

- Zorgdragen dat specifieke expertise rond het thema breed beschikbaar is in het netwerk. 

- Beter ontsluiten van informatie over het aanbod. 

- Versterken van mogelijkheden voor vroeg signalering.  

- Verstevigen van de samenwerking met informele en meer formele migrantenorganisaties om 

te onderzoeken hoe passende ondersteuning van mantelzorgers georganiseerd kan worden.  

- In samenwerking met Combiwel onderzoeken we de mogelijkheid om huiskamers in de buurt 

op te zetten rond dit thema.  

Belangrijke samenwerkingspartners zijn: casemanagers dementie, migrantenorganisaties, Stichting 

mantelzorg en dementie, partners in het netwerk kleurrijke dagen, huisartsen.  

Psychiatrie in de wijk 

Als gevolg van diverse ontwikkelingen (afbouw beschermd wonen, plaatsing kwetsbare groepen in de 

wijk, wachtlijsten GGZ) komen er steeds meer mensen met verward gedrag bij wijkzorg terecht. Alle 

professionele en informele zorgaanbieders hebben hier mee te maken. Niet iedereen is voldoende 

toegerust om hier adequaat mee om te gaan en het bestaande aanbod is niet altijd passend ingericht 

voor deze doelgroepen. De wijkzorg alliantie heeft daarom het initiatief genomen om samen met een 

aantal aanbieders in de wijk en een aantal formele en informele GGZ partijen mogelijkheden te 

onderzoeken om enerzijds zorg en welzijnsaanbieders (formeel en informeel) in de wijk te 

                                                           
5
 https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/Dementie/goede-dementiezorg-2016-amsterdam.pdf. 
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ondersteunen in het herkennen van en omgaan met deze problematiek en anderzijds te 

onderzoeken hoe het aanbod binnen wijkzorg meer passend gemaakt kan worden.  

Concrete activiteiten: 

- Zorgdragen dat specifieke expertise rond het thema breed beschikbaar is in het netwerk. 

- Organiseren van deskundigheidsbevordering voor maatschappelijk werk en in huizen van 

de wijk.  

- Toeleiding vanuit GGZ naar wijkzorg verbeteren.  

- In gesprek met stadsdeel Nieuw West over kansen en mogelijkheden om zorgverleners 

te ondersteunen en aanbod beter passend te maken.   

Belangrijke samenwerkingspartners zijn onder andere ervaringsdeskundigen, Combiwel, GGZ in 

Geest, Prezens, Team Ed.  

Verbinding met informele zorg 

In het proces van de Kanteling wordt veel verwacht en gevraagd van informele zorg en de dragende 

samenleving. In de praktijk blijkt dat er nog vaak onduidelijkheid is over hoe de samenwerking tussen 

formele en informele partijen er uit moet zien, wat de wederzijdse verwachtingen zijn en wat er aan 

ondersteuning nodig is. In het zoeken naar een optimale samenwerking is het belangrijk hierover met 

elkaar in gesprek te gaan, waarbij ook goed gekeken en geluisterd moet worden naar wat informele 

partijen en bewoners nodig hebben om als gelijkwaardige partner binnen de wijkzorg mee te doen.  

De wijkzorg alliantie wil samen met informele partijen in Nieuw West in gesprek over visie op de 

samenwerking tussen formeel en informeel. In dit proces willen we het perspectief van informele 

partijen duidelijker naar voren halen. Centrale vragen zijn: hoe positioneren we informele zorg in de 

keten? Welke verwachtingen hebben we over en weer? Hoe kunnen formeel en informeel elkaar 

aanvullen? Wat is daarvoor nodig? Door meer gezamenlijk begrip te krijgen van de wederzijdse 

verwachtingen en benodigde randvoorwaarden kunnen afspraken gemaakt worden over 

samenwerking en willen we ook een bijdrage leveren aan verdere beleidsontwikkeling over dit 

thema. De samenwerking is gebaat bij continuïteit en capaciteit van maatschappelijk initiatief. Door 

met elkaar in gesprek te gaan willen we meer inzicht krijgen in voorwaarden om dit te garanderen.    

Tegelijk zoeken we rond inhoudelijke thema’s de samenwerking met informele partijen al op. Door 

goed met elkaar af te stemmen wat de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden zijn kunnen 

afspraken gemaakt worden om de samenwerking concreet vorm te geven. Uitgangspunt is hierbij 

elkaar als gelijkwaardige partners te zien, en juist elkaars aanvullende kwaliteiten te waarderen. Dat 

betekent ook dat er naar passende vormen voor overleg en afstemming gezocht moet worden omdat 

de bestaande overlegvormen voor veel informele partners niet aansluiten bij de manier waarop ze 

georganiseerd zijn.   

Ten slotte willen we dat ervaringsdeskundigen en bewoners meedenken over hoe goede 

ondersteuning er uit ziet en dat meenemen in de monitoring van de effecten van de inzet.  

Concrete activiteiten: 
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- Organiseren van gesprek met informele partijen, welzijn, vrijwilligersorganisaties, 

vertegenwoordigers van gemeente en stadsdeel over positionering van informele zorg in 

de keten.  

- Samenwerking concreet vormgeven rondom inhoudelijke thema’s.   

- Ondersteunen van deskundigheidsbevordering/capaciteitsversterking van informele 

partijen.  

- In samenwerking met Cliëntenbelang mogelijkheden uitwerken om bewoners en 

ervaringsdeskundigen een rol te geven in de monitoring van effecten van wijkzorg.   

Faciliteren van het netwerk: wijktafels en netwerkbijeenkomsten 

Ook in 2018 zetten wij in op verdere verduurzaming en professionalisering van de wijktafels. 

Uitgangspunt is dat deze steeds meer gedragen worden door de deelnemers waarbij de wijkzorg  

alliantie in toenemende mate slechts een ondersteunende rol speelt. Per tafel is een team van 

trekkers verantwoordelijk voor voorbereiding en voorzitterschap. Er is een mogelijkheid om 

ondersteund te worden in deze rol.  Voor de voorbereiding van de lunchbijeenkomsten werkt een 

team samen om dit te organiseren. Thema’s voor de netwerkbijeenkomsten worden ruim van te 

voren bepaald zodat een goede voorbereiding mogelijk is en er af en toe een inhoudelijke spreker 

uitgenodigd kan worden.   

Concrete activiteiten: 

- Voortbouwen op de processen die in 2017 gestart zijn. 

- Voorzitterschap en procesbegeleiders AKAD methode borgen. 

- Intervisie/training/ondersteuning voor voorzitters organiseren.  

- Gezamenlijk met voorzitters themabijeenkomsten voorbereiden.   

- Organiseren van jekuntmeertours.  

- Ondersteuning van de wijktafels d.m.v. een digitaal platform (zie ook paragraaf 6). 
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Communicatie 

 

Communicatie is een belangrijk middel in het faciliteren van een netwerk. Om te kunnen informeren, 

uitwisselen en netwerken zijn de wijkzorg allianties gezamenlijk op zoek naar passende 

communicatiemiddelen om het netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Met gezamenlijke communicatiemiddelen is het mogelijk om snel de weg te vinden binnen wijkzorg 

voor professionals; eenduidige informatie en uitstraling te bieden over wijkzorg; het netwerk snel, 

(gelijk)tijdig en goed te informeren, nieuwe partijen buiten het netwerk te bereiken, tijd en geld te 

besparen, een eigen e-mailadres voor de projectleiders te regelen dat past bij de onafhankelijke 

positie en functie, digitale uitwisseling tussen professionals te faciliteren naast direct en persoonlijk 

contact en aanmelding voor achtervang centraal te regelen.  

Google drive 

“Waar vind ik de link naar De Google Drive?” “Kun je de link nog eens sturen?” “Ik kijk er niet meer 

op”. Deze geluiden zijn binnen het wijkzorgnetwerk in alle stadsdelen te horen. De projectleiders van 

de wijkzorg allianties hebben hieruit de conclusie getrokken dat de Google drives onvoldoende 

aansluiten op de behoefte van mensen in het netwerk en aan vervanging toe zijn om de volgende 

redenen:   

- De drives zijn moeilijk vindbaar; de links zijn niet bij naam te onthouden of op te zoeken. 

- Het is niet gebruiksvriendelijk door de mappenstructuur en daardoor tijdrovend. 

- De Google Drives worden uiteindelijk niet/nauwelijks meer geraadpleegd. 

- Het is alleen toegankelijk voor personen binnen het netwerk. 

- Er is geen adequate beveiliging en het is privacygevoelig. 

Eenduidige website 

Momenteel kost het nieuwe partners veel tijd en moeite om de weg te vinden naar wijkzorg per 

stadsdeel. Met name stedelijke partners ondervinden hier nadeel van doordat er geen centrale 

ingang is. Dikwijls gaan er meerdere mails en telefoontjes aan vooraf ook al staan er contactgegevens 

op de gemeentelijke website voor zorgprofessionals. Zit je eenmaal in een lokaal wijkzorgnetwerk 

dan hebben de projectleiders geen digitale tools om het hele netwerk snel te informeren over 

netwerkactiviteiten of ander relevant nieuws.  De vindbaarheid van wijkzorg op lokaal niveau en 

tussen de stadsdelen willen de allianties eenduidig en snel toegankelijk maken door een 

gezamenlijke website op te zetten naast die van de gemeente. Op wijkzorg-amsterdam.nl kan de 

netwerkpartner straks in een oogopslag zien wanneer een volgende wijktafel is en wanneer andere 

lokale of stedelijke netwerkactiviteiten plaatsvinden. Samenwerking van de allianties en OJZ leidt tot 

betere informatievoorziening voor alle betrokkenen.  

- Wijkzorg-amsterdam.nl, een initiatief van de allianties, richt zich op: versterking van de 

vindbaarheid van lokale wijkzorgnetwerken als ook de vindbaarheid van wijkzorgpartners 

onderling, activiteiten en initiatieven in de wijk 

- Heeft links naar de sites van de gemeente: Amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ wat zich 

richt op de burger en naar amsterdam.nl/zorgprofessionals/ 
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Digitaal platform en database 

Behalve een website denken we aan ondersteuning van social media en nieuwsbrieven. Voor het 

versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen zien we de noodzaak en het gemak van een database 

voor klantbeheer die data kan halen uit Excel. Het kost momenteel teveel tijd om adressen 

handmatig uit de Excelsheets te moeten kopiëren en plakken. Volgens de regelgeving moet men zich 

bovendien zelf kunnen aan- en afmelden voor nieuwsberichten. Daarnaast willen we de mogelijkheid 

onderzoeken of professionals een digitaal (beschermd) platform kunnen krijgen op de site om zelf 

berichten te plaatsen en met elkaar te communiceren. 
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Organisatie en samenwerking 

 

Wijkzorg alliantie Nieuw West 

De wijkzorg alliantie in Nieuw West bestaat uit zes partijen: Amstelring/Nieuw Amstelrade, Cordaan, 

MEE Amstel en Zaan, Philadelphia, SEZO en de Volksbond/Streetcornerwork. Vanuit elk van deze 

partijen is iemand afgevaardigd in de stuurgroep van de alliantie. De stuurgroep wordt voorgezeten 

door SEZO, de trekker van de alliantie. Sinds september 2017 neemt ook Combiwel deel aan de 

stuurgroep.  

Elk van de leden in de stuurgroep levert een bijdrage aan de strategische koers van de wijkzorg 

alliantie en heeft daarnaast een verantwoordelijkheid om wijkzorg thema’s te agenderen binnen de 

eigen organisatie. Dit betekent zorgdragen voor doorvertaling van afspraken, voor inbedding van 

processen, issues bespreekbaar maken, vragen om medewerking, stimuleren en condities creëren.   

De wijkzorg alliantie heeft een projectleider aangetrokken voor 32 uur per week. 

Verantwoordelijkheid van de projectleider is breed overzicht te houden, de werkzaamheden aan te 

sturen en als aanspreekpunt voor externe partijen te functioneren. De projectleider rapporteert aan 

de stuurgroep.  

De leden van de stuurgroep hebben een onderlinge taakverdeling gemaakt met betrekking tot de 

hoofdthema’s uit het jaarplan. Voor elk van deze thema’s wordt verbinding gezocht met een brede 

vertegenwoordiging van partijen in het netwerk. De leden van de wijkzorg alliantie nemen de 

verantwoordelijkheid voor het betrekken en organiseren van het netwerk rond deze inhoudelijke 

thema’s.  

Toegang en achtervang Brigitte Lambregts 

Susan Keunen 

MEE Amstel en Zaan   

Nieuw Amstelrade 

Dementie Bianca Terpstra 

Anja Hommel 

SEZO 

Cordaan 

GGZ in de Wijk Yolanda Veerhuis 

Nelleke Hof 

Volksbond/Streetcornerwork 

Philadelphia 

Verbinding informeel – 

formeel 

Nelleke Hof 

Mohamed Asfad 

Anja Hommel 

Philadelphia 

Combiwel 

Cordaan 

 

 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep voorziet de stuurgroep van de wijkzorg alliantie van advies en denkt actief mee 

over de verschillende vraagstukken binnen wijkzorg. Nelleke Hof is voorzitter van de klankbordgroep. 

Voor een overzicht van leden van de klankbordgroep zie de bijlage.  

Afstemming met andere allianties 

De allianties hebben een aantal opgaven gemeenschappelijk opgepakt. Het betreft het gezamenlijk 

oppakken van: 
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- communicatievraagstukken (allianties Oost en West) 

- opleidingenaanbod voor wijkzorgpartners in kaart brengen (Zuid, Nieuw West, Centrum 

en Zuidoost). 

- bijdragen aan de stedelijke werkgroep achtervang (West en Noord). 

- bijdragen aan stedelijke werkgroep deskundigheidsbevordering (Centrum en Nieuw 

West) 

Verder wisselen projectleiders van de allianties elkaar af in het bijwonen en  vertegenwoordigen op 

(stedelijke) bijeenkomsten. 


