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Wijkzorg Oost – voor verbinding 

Voorwoord  

Inspireren, enthousiasmeren, verbinden, faciliteren, samenwerken, informeren, leren en delen; dat 

zijn de werkwoorden die passen bij de aanjagende partijen c.q. alliantiepartners van Wijkzorg Oost. 

Wijkzorg in Amsterdam is een werkwijze waarbij we samenwerken in een netwerkvorm met als doel 

Amsterdammers beter te ondersteunen. Om Wijkzorg te versterken zijn in alle stadsdelen allianties 

operatief. De alliantieleden in Stadsdeel Oost richten zich met name op het initiëren en faciliteren 

van verbindingen. Verbindingen tussen zorg en welzijn, tussen informeel en formeel, tussen zorg en 

niet-zorgpartijen, tussen organisaties en actieve bewoners, 

tussen het sociaal domein en andere domeinen, tussen 

wijkzorg en de gemeente. Het wijkzorgnetwerk bestaat 

dan ook uit uiteenlopende en diverse partners (individuen 

en organisaties) die vrijwillig c.q. beroepsmatig actief zijn 

in de hulp en/of ondersteuning van Amsterdammers. 

Informeel én formeel als ook wijkpartners die niet direct een link met zorg hebben. Samenwerking 

op alle fronten werkt namelijk preventief, verbindt en versterkt de wijk. De reputatie van Oost is dat 

er een grote bereidheid en enthousiasme is om samen te werken. Met deze Oost-energie en 

mentaliteit geven we vorm aan Wijkzorg. Een netwerkconstructie houdt echter ook in dat je 

aansluit bij de zwakste schakel. Als de aanjagers in Oost 

zien we het als onze taak om de achterblijvers, kleine 

partijen en individuen erbij te halen en te versterken. De 

ambitie: ervoor zorgen dat het wijkzorgnetwerk open, 

transparant, inclusief en breed Oost is waar niemand wordt buitengesloten. Dat is enorm ambitieus, 

zelfs in Oost waar ook niet alle deuren voor iedereen openstaan. In de afgelopen maanden is dit 

sterk bevestigd: deuren zijn we aan het openen en er zijn zelfs muren te doorbreken. Wat we het 

eerste half jaar hebben ondernomen en ondervonden, lees je in dit plan en hoe we verder gaan in 

2018. Het is een vervolg op het werkplan van juni 2017: actueel en concreter. We hopen dat het 

inspireert en een leidraad vormt voor alle betrokkenen (en geïnteresseerden) richting realisatie van 

een gezamenlijke droom!                          

Nieuwe benamingen ten opzichte van het werkplan 2017: 

Werkplan 2017 Jaarplan 2018 

Alliantie Alliantie, de aanjaaggroep, aanjagende partij, de aanjagers  

Projectcoördinator Programmaleider Wijkzorg Oost  

Triage Achtervang (voor vastgelopen casussen) 

 BIPS (burgers in precaire situaties) – term van dr. M. Stam 

“Inclusief wijkzorgnetwerk…dat 

niemand wordt buitengesloten” 

De Alliantie Wijkzorg Oost is een 

samenwerkingsverband tussen 

zeven partijen uit het werkveld. Zij 

vormen de interne motor om de 

wijkzorgnetwerken te versterken.   

Wijkzorg is een werkwijze 
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Wijkzorg Oost – voor verbinding 

1. Introductie stadsdeel Oost  

Stadsdeel Oost heeft heel veel kanten, facetten, kleuren, veelvormigheid en problematiek. Oost 

staat synoniem voor diversiteit! Wijkzorg Oost bewaakt die diversiteit. Onderstaande gegevens zijn 

overgenomen uit de gebiedsplannen 2017 aangevuld met aandachtspunten voor 2018. 

 

 

  

5. IJburg /Zeeburgereiland  

IJburg 

· Bewonersinitiatieven 

· Relatief veel bewoners met 

zorgvraag 

· Spanningen onder bewoners 

· Veel jonge mensen en veel 

eenoudergezinnen; een derde 

van de bewoners  is < 18 jaar 

· 12+ relatief vaker in aanraking 

met de politie 

· Hoog percentage in de 

schuldhulpverlening 

· Hoog percentage incidenten 

huiselijk geweld 

Zeeburgereiland  

· Nieuwe woonwijk 

2. Oud Oost 

· Hoog percentage overlast 

door jeugd en criminaliteit 

· Hoger percentage 

ondersteuning door 

ouderkindteams (OKT) en 

Samen Doen (multi 

problematiek)  

· Veel jonge gezinnen en 

meer vergrijzing 

 

4. Indische Buurt  

Loopt al jaren voorop in vergaande betrokkenheid van 

bewoners en buurtcommunities.  

· Intensief sociaal programma om tweedeling tegen 

te gaan: kansrijk versus kwetsbaar en culturele 

tegenstellingen. 

· Hoog percentage jeugdcriminaliteit 

· Stijging van jonge mantelzorgers  

· Vergrijzing onder Turkse en Marokkaanse bewoners 

· Verhoogd risico op psychische problemen 

· Hoog percentage slecht fysieke conditie 

· Hoger percentage sociale uitsluiting en 

eenzaamheid 

· Lage zelfredzaamheid en sociaaleconomische 

status 

3. Oostelijk Havengebied  

Meer dan 100 actieve bewoners  

die samenwerken voor de buurt. 

· Sociaaleconomisch sterk 

· Sterke huurstijgingen 

· Vergrijzing en 

eenzaamheid nemen toe 

· Verborgen problematiek 

1. Watergraafsmeer 

Bestaat uit 11 buurten die sterk van elkaar 

verschillen. Van nieuwe buurten die nog in 

ontwikkeling zijn (welvarend) tot oude buurten 

met diverse problematiek.  Kenmerkend voor de 

oude buurten: goede buurtinitiatieven, hoog 

percentage vrijwilligers en mantelzorgers.  

· Hoge versus lage inkomens 

· Jonge gezinnen versus ouderen 

· Concentratie van ouderen in 

Betondorp, Amsteldorp, Jeruzalem 

(65+)  en Middenmeer (80+). 

3 wijktafels 

3 wijktafels 

1 wijktafel 

1 wijktafel 

1 wijktafel 
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2.  Ervaringen en leerpunten 

Hieronder volgen de meest opvallende ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan in de 

periode april (startbijeenkomst 3-2-2017) t/m oktober 2017. 

Wijkzorg maakt rijker. Wijkzorg is gebaseerd op solidariteit voor je medemens waarin je samen 

vanuit een gemeenschappelijk (sociaal) belang optrekt. Vroeg of laat 

heeft iedereen in zijn/haar leven hulp nodig dus uiteindelijk raakt het 

ons allemaal. Wijkzorg is vergelijkbaar met vrijwilligerswerk waarvan je 

onbetaald rijker wordt. Net als bij vrijwilligers sturen we binnen Wijkzorg Oost aan op andere 

actoren dan geld. Wat zijn je drijfveren en motivatie? We benoemen de voordelen van het netwerk 

en voor wie. Samen weet je meer, kun je meer en bereik je meer zoals: 

· De BIPS wordt beter en sneller geholpen doordat lokaal en integraal wordt samengewerkt.  

· Burgerkrachten krijgen een groter draagvlak en betere samenwerking met formeel. 

· De professional vergroot zijn/haar kennis en kan efficiënter, effectiever werken. 

· Een kwaliteitsverbetering van het werk, de processen en de leefbaarheid in de wijk.  

Dit benadrukken is nodig omdat in de dagelijkse praktijk geld en macht voortdurend de kop 

opsteken vanuit informeel en formeel. Wijkzorg is samenwerken en heeft daarom een 

zelfreinigende werking: je valt uit de boot als je er verkeerd inzit. Vanuit de alliantie zien we het als 

onze taak om koers te houden en te voorkomen dat partijen uit de boot vallen. We sturen preventief 

aan op de basiswaarden (zie pagina 10). Met de juiste intentie wordt Wijkzorg duurzaam. 

De alliantie wil/moet een onzichtbare kracht achter de schermen zijn. Bij de start hebben we zelf 

de fout gemaakt de alliantie te presenteren met een eigen 

logo in plaats van Wijkzorg Oost prominent op de kaart te 

zetten. Het alliantielogo is opgebouwd als een bouwwerk in 

wording en een uitnodiging om aan te haken maar dat effect heeft het niet gehad. Het woord 

alliantie blijkt hiërarchisch te worden ervaren in plaats van een wij-gevoel of het bottom-up principe 

uit te dragen. Het schept afstand terwijl Wijkzorg Oost staat voor verbinding. We waren van mening 

de alliantie enigszins te moeten presenteren want onbekend maakt soms onbemind. We gebruiken 

het logo alleen nog voor de jaarplannen en communicatie met de opdrachtgever. We benoemen de 

alliantie verder niet in andere communicatie-uitingen maar zoveel mogelijk Wijkzorg Oost.  

Samenwerken is leuk, leerzaam, efficiënt en effectief! De alliantieleden zijn steeds meer 

ervaringskundig als netwerkpartners en treden op als ambassadeurs van Wijkzorg. Er wordt 

Gemeenschappelijkheid  

Wijkzorg = Wij onderstrepen  
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intensief en veel samengewerkt sinds de werkgroepen in juni zijn gestart. 

Onder meer is de kennis vergroot over elkaars expertise en contacten wat 

al geresulteerd heeft in nog meer samenwerking. Er ontstaan meerdere 

dwarsverbanden waarbij snel en makkelijk geschakeld wordt met directe 

en korte lijnen. Dubbele activiteiten/projecten worden ondervangen door de continue informatie-

uitwisseling tussen de partners. Doordat we letterlijk ogen en oren binnen het netwerk hebben, 

hebben we partijen samengebracht om hun idee gezamenlijk en niet afzonderlijk uit te voeren. Er 

gebeurt echter veel in Oost dat niet alles bekend is binnen het netwerk en ons ontgaat. We streven 

ernaar zoveel mogelijk activiteiten in beeld te krijgen door een bredere informatie-uitwisseling.  

Strategische rol voor informeel en kleine initiatieven prioriteit geven. Naast de burger zijn 

informele krachten in Oost leidend, omdat zij naar ons idee het startpunt zijn in een dragende 

samenleving. Dat betekent dat het niet voldoende is om informeel slechts in de uitvoering te 

betrekken. De tijd lijkt inmiddels rijp om de volgende stap te zetten. We beogen in 2018 een 

informele partij of partijen een strategische rol te geven binnen de alliantie. We zoeken daarbij naar 

een of meerdere organisaties die informeel breed vertegenwoordigen. Binnen Oost is er een enorme 

diversiteit aan informele initiatieven waarvan velen exclusief zijn. Het netwerkidee en inclusief 

werken leeft juist binnen informeel onvoldoende. Een aantal professionele partijen rondom 

vrijwillige inzet werkt aan samenwerking. De alliantie wil ervoor zorgen dat de informele krachten 

van actieve burgers tevens versterkt worden. De kleinste initiatieven op buurtniveau zijn onmisbaar 

binnen Wijkzorg en we zien het als onze missie juist die naar boven te halen.  

Pijnpunten zijn essentieel  voor duurzame verbindingen. Het komt vaker voor dan gedacht dat de 

ene partij niet met een andere partij wil samenwerken. We zijn erin geslaagd om een aantal van die 

partijen aan tafel te krijgen en stappen te maken tot samenwerking. De 

eerste pijnpunten zijn naar boven gekomen waar we blij om zijn want 

schuring maakt groei mogelijk. De programmaleider treedt regelmatig 

op als bemiddelaar en verbinder bij conflicten tussen uiteenlopende 

partijen met name tussen informeel - formeel. Deze interventie blijkt nodig te zijn om het netwerk 

te verduurzamen. Het verbeteren van de onderlinge communicatie binnen het wijkzorgnetwerk is 

een speerpunt om spanningen weg te nemen en samenwerkingen te stimuleren. Met diverse 

activiteiten en middelen gaan we zorgen voor uitwisseling op grotere schaal. Ook binnen de alliantie 

is het van belang om wat onder water speelt naar boven te halen. Wij zijn als het ware de proeftuin 

voor het wijkzorgnetwerk. De programmaleider neemt binnen de aanjaaggroep het initiatief om 

onderlinge spanningen bloot te leggen. 

Schuring is fijn voor 

groeikansen 

Dubbele activiteiten 

ondervangen  
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De wijktafel 2.0 voor samenwerking en verbinding. Na een roep vanuit het veld om meer sturing 

en heldere doelen, is er op 5 oktober jl. het startsein gegeven van de wijktafel 2.0 na een 

voorbereiding van vier maanden. Financiering is niet meer leidend en daarmee is een samenwerking 

tussen informeel en formeel op wijktafelniveau  organisatorisch bewerkstelligd. De door-

ontwikkeling van de wijktafels blijft in 2018 een belangrijk aandachtspunt om de nieuwe energie en 

kwaliteit te waarborgen. De succesfactor is dat mensen zelf geactiveerd en geïnspireerd zijn geraakt 

na aanmoediging. Negen kernteams hebben inmiddels alle speelruimte om de wijktafel te draaien 

binnen een gegeven kader. De focus wordt verbreed: het bereiken van het netwerk naast de 

wijktafels gaan we vergroten via diverse kanalen, activiteiten en middelen.  

Google Drive is gedateerd  “Waar vind ik de link naar De Google Drive?” De conclusie die we 

hebben getrokken, is dat de Google Drives niet werkbaar zijn voor een groot netwerk. Een ander 

digitaal netwerkinstrument is zeer wenselijk voor een betere en snellere informatievoorziening + 

uitwisseling. De allianties zijn het unaniem eens dat de drives aan vervanging toe zijn vanwege:  

· 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 plaatsen van nieuwe (actuele) berichten is weinig zinvol 

· Het is alleen toegankelijk voor personen binnen het netwerk 

· Er is geen adequate beveiliging en het is privacygevoelig 

Voorstel: een stedelijke website voor en van netwerkpartners voor uitwisseling.  

Focus op hoofdtaken. De alliantie heeft alle tijd en energie nodig om de hoofdtaken van de 

opdracht te realiseren. We voeren geen andere projecten uit dan  die direct gelinkt zijn aan onze 

opdracht en/of waarin we stedelijk samenwerken met de andere allianties. NB. De alliantie is geen 

entiteit, geen opdrachtgever noch uitvoerder maar een aanjager, facilitator en verbinder.  

Hulp bij Huishouden is nauwelijks ingebed binnen Wijkzorg waardoor een werkgroep is gestart 

om dit proces te bespoedigen en in goede banen te leiden.  

Verder bouwen in 2018                                                                                                                                                     

In 2017 zijn we gestart met uitvoering van de drie opdrachten in werkgroepen. In 2018 bouwen we 

verder. Het centrale motto voor komend jaar is: het verstevigen van het wijkzorgnetwerk, met 

elkaar, door samenwerking. 
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Schematisch de hoofdzaken per werkgroep voor 2018: 

Integraal voor alle werkgroepen:  

· verbinding tussen informeel en formeel 

· communicatie 

· samenwerking met de gebiedsteams van stadsdeel Oost en wisselwerking met de 

gebiedsplannen 

· Stedelijke samenwerking met andere allianties en de gemeente 

Toegang: 

· Pilot Middenmeer: toegang zichtbaar maken. 

 

Achtervang 

· Stedelijk voor zorgprofessionals implementeren 

·  Oost pilot voor informele organisaties 

Thema’s: dementie, armoede, 

eenzaamheid, nieuwe 

statushouders. 

 

Passend binnen onze visie dat 

informeel inclusief is.   

Deskundigheidsbevordering: 

· MEE, MaDi’s, OGGZ en informeel als 

rolmodellen kanteling beter benutten/inzetten 

zoals het gekanteld werken door Post Oost Plus. 

· Training hoe bewoners met formeel 

communiceert en vice versa. 

· Aanbod trainingen inzichtelijk maken en 

faciliteren. 

 

Uitwisseling van kennis en 

ervaringen om professionals te 

ondersteunen. 

 

 

Stimuleren dat kennis en kunde 

met elkaar wordt gedeeld. 

Netwerk versterken: 

· Wijktafels 2.0 faciliteren en medio 2018 

evalueren.  

· Overleggen in kaart brengen, overlap eruit halen.  

· Vorm / instrument om besturen en directies te 

betrekken als ook het middenmanagement 

(wijktafels alleen uitvoerders). 

· Groot netwerkevent i.s.m. andere werkgroepen. 

· Informeel strategisch partner maken. 

· Focus op kleine initiatieven en partners in de 

wijk. 

 

Voor verbinding en samenwerking. 

 

 

 

 

 

Naast (thema)bijeenkomsten. 

 

 

Hulp bij Huishouden inbedden:  

· Workflow tussen HbH-aanbieders en 

zorgprofessionals.  

· Informatie verbeteren voor doorverwijzers en 

burgers. 

 

Klanthouderschap wie doet wat? 

 

Wachtlijstproblematiek 
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3. Droom voor Oost      

 

In 2025 is Wijkzorg in Oost 1 plus 1=3. Dat er door de kanteling een nieuwe balans en dynamiek is 

ontstaan waar meer bereikt wordt  in de zorg en ondersteuning van burgers. Dat de interne motor 

op volle toeren draait waarmee continue aangesloten wordt op de zwakste schakel die vervolgens 

opgeschakeld wordt. Dat de nieuwe werkwijze breed wordt gedragen op alle abstractieniveaus 

waarbij er voortdurend bottom-up bewegingen zijn. Dat het eerder de regel dan uitzondering is dat 

burgers zelfregie hebben. Dat iedere buurtbewoner, die zorg of ondersteuning nodig heeft, de weg 

binnen het grote netwerk in Oost kan vinden en aansluiting vindt daar waar hij/zij zich prettig voelt. 

Dat het een open netwerk is waarbij de individuele bewoner en kleine partijen ook hun stem kunnen 

laten horen. Het wijkzorgnetwerk is een inclusief netwerk waarbij niemand uitsluiting ondervindt. 

Daarbij zijn de randvoorwaarden dat iedere betrokkene openstaat voor een ander, wil leren, 

anderen waardeert ongeacht achtergrond of functie, gericht is op samenwerking en de mens 

centraal staat als sociaal, autonoom wezen. De menselijke maat geldt in plaats van een methodiek. 

Een holistische, brede blik waarbij de inzet van informele zorg en ervaringsdeskundigen 

onontbeerlijk is.  

Kortom: dat het wijkzorgnetwerk de volwassenheidsfase heeft 

bereikt waarbij formeel en informeel dusdanig op elkaar zijn 

ingespeeld om snel en goed te schakelen om de beste zorg en 

ondersteuning op maat te geven. Dat geldstromen en het 

organisatiebelang niet leidend zijn maar het belang van de burger.  

Een droom die juist in Oost is te verwezenlijken zolang het de juiste randvoorwaarden en condities 

krijgt waaronder tijd. Binnen het wijkzorgnetwerk zal al doende blijken waar ieders kwaliteiten en 

competenties liggen, waar je elkaar kunt versterken en hoe je tot iets nieuws via co-creëren kunt 

komen. Dit zal zich in de komende jaren gaan uitkristalliseren. 

 

“…het organisatiebelang niet 

leidend is maar het belang 

van de burger” 
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Belangrijke voorwaarden om samen te werken binnen Wijkzorg:  

· Gelijkwaardigheid en solidariteit tussen alle relaties 

· Samenwerken vanuit vertrouwen en respect voor elkaar 

· Tijd en ruimte om te schakelen tussen informeel en formeel 

· Hulp, advies en informatie kunnen vragen aan een andere organisatie 

· Opheffen van financiële blokkades: tegen de geldstromen in kunnen werken 

Belangrijkste bedreigingen 

· Onvoldoende ruimte voor de professional  

· Onbegrip tussen informeel en formeel  

· Negatieve invloed van beperkende financiering t.a.v. het  organisatiebelang 

· Spanning tussen produceren (leveren) en samenwerken   

 

4. Bouwstenen 

“Minder regels en meer zorg” is te bereiken door los te 

laten en ruimte te geven aan degenen in het veld waarbij vertrouwen de basis vormt. We luisteren 

naar signalen waarbij we faciliteren en de randvoorwaarden scheppen. We dicteren niet maar 

vertalen. Door samen op te trekken en lerend te werken kan een Oost- visie op Wijkzorg gestalte 

krijgen, breed draagvlak krijgen van waaruit de fundamenten zichtbaar worden. Het lange termijn 

programma om een krachtig netwerk op te bouwen in stadsdeel Oost is gebaseerd op de drie 

hoofdtaken van allianties met de volgende bouwstenen: 

1. De toegang en achtervang 

· Breed, over de domeinen en organisaties heen  

· Zo dicht mogelijk bij de burger, georganiseerd in de wijk 

· Eerste kennismaking en contacten/signalering van niet pluis gevoel gebeuren vanuit de 

basisvoorzieningen, informele partijen en burgers 

· Formele partijen, eerste en tweede lijn haken in, zijn zichtbaar, herkenbaar en goed 

bereikbaar in de wijk voor inschakelen en leveren van zorg en ondersteuning waar nodig 

dan wel noodzakelijk  

· Gekantelde werkwijze toepassen bij vraagverheldering 

 

 

 

“Samenwerken vanuit vertrouwen” 
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2. Wijkzorgnetwerk versterken 

· Wijktafels die trends en signalen uit de wijk proactief oppakken 

· Dynamische sociale kaart 

· Fysieke en digitale werkomgeving die kennismaking, bewustwording van elkaars 

kwaliteiten en samenwerking faciliteert en ondersteunt 

· Netwerk waarin het samen leren voorop staat: persoonlijk en professioneel en waarin 

ruimte is voor initiatieven  

· Alliantie is faciliterend ten behoeve van het wijkzorgnetwerk en proactief op het 

ontwikkelen van eenduidige toegang en triage en deskundigheidsbevordering 

· Bestuur en management van deelnemende netwerkpartners committeert zich aan het 

beschikbaar stellen van tijd en ruimte om samenwerking te ontwikkelen 

· Betrouwbare informatie en registratie t.b.v. evaluatie van het wijkzorgnetwerk 

 

3. Deskundigheidsbevordering  

· Groepstrainingen/aanbod gericht op kennisverbreding en het ontwikkelen van 

vaardigheden rondom wijkzorg en netwerken: samen leren en samen doen  

· Voor iedereen die intakegesprekken voert of doorverwijst binnen het 

wijkzorgnetwerk 

· Aansluiting op vraagstukken en actuele thema’s; is thema- of doelgroepgericht 

· Eerst benutten van kennis die binnen het netwerk aanwezig is  

· Een persoon of organisatie hoeft niet in alles bekwaam te worden; maak gebruik van 

het netwerk en ontwikkel de eigen specialisatie verder voor 1+1=3 
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5. Invulling van de drie hoofdopdrachten 

 

5.1. Toegang en Achtervang 

De eerste hoofdtaak die allianties dienen uit te voeren is op het gebied van toegang en achtervang. 

Toegang moet herkenbaar zijn voor bewoners. Daarbij zijn de vindplaatsen, informeel en formeel, 

als ook allerlei sleutelfiguren van belang. Deze plekken zijn talrijk in de wijk aanwezig en breed zoals 

de wijkservicepunten en woningbouwcorporaties als ook de mensen die achter de voordeur komen 

zoals wijkagenten, huismeesters en werkers in de eerste lijn. Al deze kanalen worden alert en 

wegwijs gemaakt; naar wie ze kunnen doorverwijzen en vooral ook toerusten voor een vroeg 

signalering. In de vorm van bijeenkomsten, training en gerichte communicatie.  

a. De alertheid van mensen stimuleren of iemand (in)formele zorg/ondersteuning nodig heeft. 

b. Vindplaatsen en sleutelfiguren trainen in vroeg signalering en doorverwijzing.   

De toegang verbeteren is in één wijk als pilot gestart. In augustus is een eerste inventarisatie gedaan 

en een conceptplan ontwikkeld voor de wijk Middenmeer. De pilot wordt toegelicht in paragraaf 7.1. 

Achtervang is voor een vastgelopen casus wanneer inspanningen van betrokkenen binnen het 

wijkzorgnetwerk geen vooruitgang heeft geboekt. Voor dergelijke casussen kan via de 

achtervanggroep bestaande uit generalisten en specialisten snel geschakeld en gehandeld worden. 

Sinds juni is er door een zorgprofessional één keer een casus ingediend. Achtervang wordt stedelijk 

vormgegeven en is uitgesteld van oktober 2017 naar begin 2018.  

Stedelijk wordt de achtervang ingericht voor zorgprofessionals. In Oost wordt het als pilot ook 

mogelijk voor informele partijen om een vastgelopen casus te melden. Dit past binnen onze visie dat 

informeel inclusief is en we de verbinding met formeel in alle opdrachten doorvoeren. Op grond van 

“vindplaatsen en sleutelfiguren alert en 

wegwijs maken” 
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ervaringen is het aannemelijk dat informeel eerder behoefte heeft aan een achtervang. De lering die 

we trekken uit het openstellen van de achtervang voor informeel, wordt gedeeld met de gemeente 

en andere allianties.  

 

 

 

Voor achtervang gelden onderstaande criteria: 

a. Alle mogelijkheden binnen het netwerk zijn uitgeput 

b. Er is aantoonbaar met meer dan drie netwerkpartners overlegd 

c. Er is geen oplossing of verbetering in zicht 

d. Er is geen sprake van een crisissituatie 

 

Voordat de stedelijke achtervang (digitaal) wordt gelanceerd en een vaste achtervanggroep wordt 

geformeerd, is er ter overbrugging een tijdelijke achtervang. Indien de bovenstaande criteria gelden 

dan kan de casus met toestemming van de hulpbehoevende burger bij de alliantiegroep worden 

voorgelegd op de volgende wijze: 

 

1. Een vastgelopen casus wordt aangemeld bij de programmaleider Wijkzorg Oost. 

2. Deze pakt de casus op met als doel te inventariseren welke acties en interventies zijn 

ondernomen en vast te stellen wat de oorzaak is waarom de casus vastgelopen is.  

3. De bevindingen/analyse worden binnen 3 werkdagen doorgegeven aan de alliantiepartners. 

4. De alliantiepartners maken gebruik van deskundigheid binnen de eigen organisatie of 

externe partners die in staat zijn een onderbouwd advies uit te brengen. 

5. De alliantiepartners besluiten wie een advies uitbrengt en welke experts daarvoor worden 

ingeschakeld. Daarbij worden deskundigen vanuit verschillende disciplines betrokken voor 

een brede kijk en beoordeling.  

6. De programmaleider brengt het (anoniem) bindend advies uit aan degene die de casus heeft 

ingebracht. 

7. Monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door de programmaleider. 

 

NB. Het betreft een bindend advies welke 

organisatie de casus dient op te lossen. 
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5.2 Het wijkzorgnetwerk versterken 

Het wijkzorgnetwerk is de basis van Wijkzorg 

om de burger te ondersteunen. De afgelopen 2,5 jaar hebben twee kwartiermakers het 

wijkzorgnetwerk opgebouwd en gefaciliteerd. Sinds oktober 2017 is deze taak overgedragen aan de 

alliantie Oost. De programmaleider houdt zich binnen haar takenpakket voornamelijk bezig met het 

wijkzorgnetwerk; om dat te versterken en uit te bouwen. Daarbij zijn drie alliantieleden actief 

betrokken vanuit de werkgroep “Netwerk Versterken”. 

Het uitgangspunt van de wijkzorgwerkwijze is het centraal staan van de wens en behoefte van de 

burger. Samen met de burger onderzoeken we welke ondersteuning hij/zij nodig heeft. Wijkzorg 

biedt ondersteuning op alle leefgebieden, waarbij Wijkzorg nauw samenwerkt met de burger zelf, 

het netwerk van de burger, informele voorzieningen in de wijk, de buurt en indien nodig de formele 

partijen. 

Om het wijkzorgnetwerk te versterken leggen we de focus op: 

a) Ondersteunen van kleine, informele initiatieven dichtbij de burger  

b) Verbindingen tussen welzijn en zorg 

c) Verbindingen tussen informele en formele zorg  

d) Samenwerking met niet-zorgpartijen zoals migrantenorganisaties, 

woningbouwcorporaties, sociale firma’s, ondernemers/winkeliers en onderwijs  

e) Samenwerking met het stadsdeel; gebiedspool en gebiedsteams  

Instrumenten en activiteiten: 

1) Wijktafels 2.0 voor verbinding en samenwerking  

2) Netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten voor ontmoeting en verdieping 

3) Samenwerkingsprojecten aanjagen en ondersteunen  

4) Diverse overleggen en persoonlijke gesprekken  

5) Strategische rol stimuleren van informele partijen 

6) Kennis en kunde delen (via werkgroep Deskundigheidsbevordering) 

7) Website als platform en netwerktool 

 

 

 

“de basis om de burger te ondersteunen” 
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5.3 Deskundigheidsbevordering 

De derde hoofdtaak van allianties Wijkzorg is zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering (van 

zorgprofessionals) waaronder meewerken aan de doorontwikkeling van de leerlijn Wijkzorg van de 

gemeente en op lokaal niveau kennis bevorderen. Met deskundigheidsbevordering wordt ten eerste 

beoogd om de gekantelde werkwijze in te bedden en de kwaliteit van het brede vraaggesprek te 

verbeteren. In Oost is er behoefte aan training en coaching om vaardigheden te ontwikkelen in 

vraagverhelderingstechnieken en om gekanteld te werken. Het verbeteren van de 

toegangsgesprekken hoort bij de opdracht. Deze deskundigheid willen wij niet alleen bevorderen bij 

zorgprofessionals. Het netwerk heeft er baat bij als ook andere partijen en personen hierin 

geschoold zijn, eventueel in aangepaste vorm, omdat zij vaak signaleren en een eerste toegang zijn. 

Een aantal vragen rondom de toegangs- en vraagverhelderinggesprekken zijn:  

· Aan welke eisen moeten de gesprekken voldoen? 

· Welke kwaliteiten heeft iemand daarvoor nodig? 

· Wie kunnen het beste dit werk doen?  

· Hoe kun je de kwaliteit over de hele linie verbeteren?   

 Specifiek is er behoefte vanuit het werkveld om informatie en kennis te vergaren op het gebied van 

GGZ, LVB, geriatrie, intercultureel werken en netwerken. Kennis over specifieke doelgroepen, 

diverse specialisaties en disciplines zijn beschikbaar via het wijkzorgnetwerk. Daardoor gaan we in 

eerste instantie bevorderen dat kennis met elkaar wordt gedeeld. Aanwezige expertise bij de 

alliantiepartners en andere netwerkpartners wordt benut. De informele partijen hebben weer kennis 

en ervaring zoals het aansturen van vrijwilligers en intercultureel werken.  

De werkgroep Deskundigheidsbevordering zal kennissessies en wijkzorgcolleges faciliteren en 

stimuleren dat er trainingen bij elkaar gevolgd kunnen worden zoals een workshop, training on the 

job of interne cursussen en er bij elkaar wordt meegelopen. Interactieve trainingen zoals hoe je out 

of the box kunt denken, co-creëren, netwerk onderhouden, communicatietrainingen en wat verder 

ter tafel komt. De werkgroep stelt een prioriteitenlijst op van benodigde kennis en vaardigheden.  

Een aantal projectleiders van andere allianties gaat vanaf eind 2017 het aanbod in kaart brengen van 

stedelijke organisaties wat gedeeld wordt met alle allianties. Dit aanbod wordt aangevuld met het 

aanbod van de lokale partners en onderwijsinstellingen. Een scholingscoördinator van een 

alliantiepartner gaat dit inzichtelijk maken voor Oost.  

NB. Vaardigheden worden ook opgevijzeld door de AKAD en casuïstiek overleggen te intensiveren 

via de wijktafels. Begin 2018 worden 12 extra procesbegeleiders geschoold in de AKAD methodiek. 

“wederkerigheid in kennis delen” 
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6. Integrale uitvoering 
 

6.1 Doelgroepen en thema’s 

Binnen de hoofdtaken worden doelgroepen en thema’s geïntegreerd, omdat we integraal en vanuit 

de leefwereld van mensen werken, wat maatwerk is. Wanneer de toegang laagdrempelig is en er 

vele vindplaatsen in de wijk zijn, betekent dat niet automatisch dat iedereen bereikt wordt. Er is 

extra inspanning nodig vanuit het veld om bepaalde groepen te bereiken en te informeren. Met 

name mensen die in eenzaamheid leven, niet participeren, geen sociaal vangnet hebben en niet per 

definitie bekend zijn binnen de zorg. Alvorens alertheid van de leefomgeving te vragen, dienen 

omstanders begrip als ook kennis te hebben om signalen te herkennen en door te verwijzen. Iedere 

werkgroep houdt rekening met bewoners die uitsluiting of isolement ondervinden zoals: 

· Senioren die vroeg of laat zorg en ondersteuning nodig hebben; kennis delen om vroegtijdig 

te herkennen wanneer zorg/ondersteuning nodig is.  

· Bewoners met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond die vaak op onbegrip stuiten 

en uitsluiting.  

· Mensen met een somatische of geestelijke beperking die niet meekomen.  

· Statushouders; die na vestiging uit het zicht van Vluchtelingenwerk komen.  

· Oudere migranten die sneller hindernissen ondervinden om te participeren en/of zorg te 

vinden omdat de kennis ontbreekt en taalvaardigheid. 

· Chronisch zieken zonder sociaal netwerk. 

· Buurtgenoten die in armoede leven. 

· Dak- en thuislozen, in het bijzonder gezinnen. 

· Mantelzorgers, met name van beginnende dementerenden.  

Enkele thema’s die vanuit het werkveld aangedragen zijn:  

1. Vroeg signalering en preventief werken 

2. Behoeften van specifieke doelgroepen zoals oudere migranten 

3. Opvang ad-hoc vragen 

4. Privacy borgen bij samenwerking met informele partijen 

5. Samenwerken tegen de geldstromen in 

6. Toegang vanuit de basisvoorzieningen en informele partijen naar de 2e lijn  

7. “Zorgmijders”; hoeveel energie stop je erin en waarom? 

De thema’s die momenteel worden meegenomen in de werkgroepen zijn de thema’s 1, 2, en 6.  
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6.2 Balans tussen informeel - formeel 

Doordat het belang van de burger voorop staat, is een goede ondersteuning van zorgprofessionals 

en alle andere betrokkenen in de leefomgeving essentieel. Voor het slagen van de kanteling - eerst 

kijken wat binnen het informele circuit kan- nemen we informeel als startpunt om te versterken 

binnen Wijkzorg Oost om vervolgens op te trekken met formeel. Informeel en formeel kunnen 

elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise. Elkaars netwerk 

(stedelijk – lokaal) benutten, samen breder kijken, de grenzen bepalen/bewaken, maatwerk kunnen 

leveren en continue afwegen hoe de BIPS er beter van wordt. Een vo0rbeeld: professionals 

werkzaam in de informele zorg kunnen goed aangeven wat wel/niet door informeel kan worden 

opgevangen. Ondersteunende burgers en vrijwilligers worden daarmee beschermd in hun grenzen 

en tevens dient ter bescherming van de BIPS voor een ieder duidelijk te zijn wanneer  professionele 

hulp ingeschakeld dient te worden. Als ook: formele organisaties kunnen zorgvrijwilligers /actieve 

burgers beter toerusten in de ondersteuning van bepaalde BIPS waarmee formeel  ook het 

vertrouwen krijgt om los te laten. De aanjaaggroep wil deze wederkerigheid als good practise 

promoten maar ook de knelpunten bespreken zoals de privacy: waar ligt de bewegingsruimte? 

De werkgroep ‘netwerk versterken’ stimuleert actief dat informele en formele partijen beter (gaan) 

samenwerken en van elkaar leren via de wijktafels (uitvoerend) maar ook op managementniveau. 

Deze werkgroep zet in op het versterken van informele krachten en tegelijkertijd op samenwerking.  

· Partijen informele zorg ondersteunen om zich onderling te verbinden waardoor de toegang 

eenduidig wordt voor formele zorg : net als iedere wijkpartner werken ze samen en 

verwijzen naar elkaar door wanneer het tussen hen ook duidelijk is wie wat doet. 

· Kleine initiatieven verbinden en ondersteunen waar nodig; zo lokaal en divers mogelijk. 

· Veiligheid en deskundigheid helpen bevorderen binnen de informele zorg.  

Alle werkgroepen: 

· stimuleren duurzame samenwerkingen tussen informele en formele partijen  

 waarbij samendoen, vertrouwen en solidariteit de basisvoorwaarden zijn.   

Er heersen onduidelijkheden over informele inzet, zelfs onderling. Wat 

verstaan we onder informeel, wat kan informeel wel/niet en wat is nodig voor 

de samenwerking met formele zorg? Wijkzorg Oost wil dit verhelderen via 

activiteiten en communicatie. In samenwerking met Sigra initieert Oost met 

andere allianties een stedelijke denktank met een aantal partners in de informele zorg die grenzen 

en voorwaarden kunnen bepalen. Het doel is om tot afspraken te komen en beleid te vormen. 

Informele grenzen en 

voorwaarden 
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6.3 Communicatie          

 

Het eerste half jaar is het communicatieplan blijven liggen wegens tijdgebrek om de juiste capaciteit 

te zoeken en in te zetten.. De communicatie is vanaf 2018 prioriteit een doorlopend programma  en 

richt zich op: 

1. Het wijkzorgnetwerk informeren en met elkaar beter te kunnen communiceren 

2. De gekantelde werkwijze zichtbaar maken door exposure van successen 

Als aanjaaggroep vinden we het framen van successen belangrijk ter inspiratie en stimulans voor alle 

wijkzorgpartners. Daarbij willen we de informatievoorziening faciliteren en de partners tools geven 

om elkaar ook digitaal snel te vinden. We willen zichtbaar maken welke resultaten worden geboekt 

en hoe de kwaliteit zich ontwikkelt binnen het wijkzorgnetwerk.   

Het voorstel is om een website voor netwerkpartners te lanceren en in te zetten als 

netwerkinstrument waarmee de google drive komt te vervallen (zie inleiding pagina 7 ). Momenteel 

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

name stedelijke partners ondervinden hier last van doordat er geen centrale ingang is. Lokaal 

ontbreekt het aan digitale tools om het hele netwerk snel te informeren over activiteiten of ander 

relevant nieuws.  De allianties willen de vindbaarheid van Wijkzorg op lokaal niveau en tussen de 

stadsdelen 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. Het wordt een interactieve en dynamische website waarop de wijkpartners met een 

eigen inlogcode binnen een beschermd deel zelf berichten kunnen plaatsen en met elkaar kunnen 

communiceren. Samenwerking van de allianties en OJZ leidt tot betere informatievoorziening voor 

alle betrokkenen.  

De voordelen: 

1. Lokaal snel de weg vinden binnen Wijkzorg voor professionals 

2. Overzicht via een centrale pagina en pagina’s per stadsdeel  
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3. Het netwerk snel, (gelijk)tijdig en goed informeren  

4. Nieuwe partijen buiten het netwerk bereiken  

5. Tijd en geld besparen 

6. Een eigen e-mailadres voor de projectleiders passend bij de onafhankelijke positie en functie 

7. Digitaal platform en uitwisseling naast direct en persoonlijk contact 

8. Een extra communicatiemiddel voor de gemeente om animaties, pdf’s e.d. te delen 

9. Een koppeling maken naar het formulier om een vastgelopen casus te melden (achtervang) 

 

· Wijkzorg-amsterdam.nl een initiatief van de allianties in samenwerking met de gemeente, 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/ dat zich richt op de 

burger en naar amsterdam.nl/zorgprofessionals/ 

Drie verschillende webbouwers ontvangen begin 2018 een request for proposal. De kosten worden 

door alle zeven allianties gezamenlijk gedragen. Het streven is om de website in het voorjaar te 

lanceren. Voordat de website online is, starten we in Oost met nieuwsbrieven en social media. Voor 

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen kost het momenteel te veel tijd om adressen 

handmatig uit de Excelsheets te kopiëren en plakken. Vanaf 2018 zullen we maandelijks een digitale 

nieuwsbrief versturen via een mailapplicatie waarop netwerkpartners zich kunnen aan- en/of 

aanmelden conform de wettelijke bepalingen. Ook uitnodigingen zullen vanuit die applicatie 

verstuurd gaan worden. Vanaf januari is er een dagdeel per week ondersteuning van een 

communicatiemedewerker die via social media in beeld gaat brengen wat er gebeurt in Wijkzorg 

Oost. Denk aan vlogs en filmpjes over activiteiten en bijeenkomsten  maar ook een rubriek waarbij 

ze een kijkje neemt bij diverse wijkpartners. Wil je iets 

bijzonders delen, laat het weten! 

Iedere werkgroep legt accenten op de communicatie zoals:  

· Toegang: promotioneel van de vindplaatsen voor Wijkzorg Oost 

· Netwerk: instrumenteel om elkaar te vinden en te informeren 

· Deskundigheidsbevordering: vooral live om de onderlinge communicatie te verbeteren.  

· Hulp bij Huishouden: informatief voor afstemming tussen HbH en zorgprofessionals. 

Accenten per werkgroep 
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7. Uitvoering per werkgroep 

Wat is sinds 1 juni 2017 gerealiseerd? 

A. Geïnitieerd en gefaciliteerd:   

· Werkgroepen Toegang, Deskundigheidsbevordering, Netwerk versterken 

· Tijdelijke werkgroep Hulp bij Huishouden 

· Doorstart van de wijktafels 

· Netwerkbijeenkomsten 

· Nieuwe samenwerkingen 

· Jekuntmeertours i.s.m. de Omslag 

 

 

B. Nieuwe verbindingen gelegd tussen: 

· Zorg en welzijn 

· Tussen zorgpartijen 

· Informeel en formeel 

· Tussen Wijkzorg en ambtenaren van het stadsdeel 

· Tussen Wijkzorg en fysieke domeinen 

 

 

C. Overzicht juni – december 2017    

Maand Activiteit  Soort Aantal 

deelnemers 

Doorgang 2018 

Juni - dec Wijktafels 36 bijeenkomsten DB + VN 750 ja 

Juni - okt JACO: verbinden welzijn - GGZ VN 2-25 Niet door alliantie 

Juni-dec AKAD LVB Oost 6 bijeenkomsten VN 120 - 150 ja 

Juni 1 x jekuntmeertours DB + VN 40 ja 

Juli 2 x jekuntmeertours DB + VN 60 ja 

Juli Lancering plan + borrel VN 50 Eenmalig 

Juli HbH voorlichting DB 20 ja 

Juli Achtervang  7 ja 

Aug Start werkgroepen DB, VN, T.  15 ja 

Sept Netwerkborrel  VN 35 ja 

Sept Verkenning madi-informele partijen VN 7 Afgerond 

5 okt Kick-off Wijktafels 2.0 met 

kernteams 

VN 26 Eenmalig 

Okt-dec Procesbegeleiding samenwerking 

madi en informele partijen.  

T + VN 6 - 12 ja 

Okt Start werkgroep HbH VN 5 Tot april 2018? 

9 nov Werkbijeenkomst Toegang T 10-12 Eenmalig 

Geannuleerd Bijeenkomst paramedici; 

kennismaking met informele 

initiatieven en wijkzorg. 

VN - Niet door alliantie 

13 nov Uitwisselingsprogramma Oost: 

Samen kijken door een andere bril 

verbindt! 

DB + VN 70 ja 

Dec Voorbereiden communicatie VN Ø 1000 ja 

Dec Start trainingsreeks AKAD DB 12 Ja t/m maart 

 

DB = Deskundigheidsbevordering  

VN = Versterken Netwerk  

T = Toegang  
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In het jaarplan 2017 benoemd maar niet uitgevoerd 

Wijktafel XXL (1x) Is vervallen: wordt opvangen met netwerk- en 

themabijeenkomsten 

Losse casuïstiekbespreking (2x ) Vervolg 2018 

Themabijeenkomsten (5) I.s.m. de wijktafels per gebied vervolgen in 2018 

Voorlichting toegang (1) Vertraagd: vindt plaats in 2018  

Kwaliteitsonderzoek wijktafels 2.0 Verzet: nog te vroeg. Vervolg in 2018 

Academie Oost Anders presenteren; allianties zijn geen trainingscentra 

 

Opzet van de werkgroepen  De werkgroepen hebben meerdere opdrachten en betrekken per 

project/onderwerp de juiste personen die soms eenmalig advies geven 

tot langer meewerken. De werkgroepen bestaan uit een kopgroep van 

twee tot vier alliantiepartijen aangevuld met netwerkpartners die alle 

benodigde informatie en kennis ophalen uit het netwerk om de lijnen 

verder uit te zetten. Anderen worden enthousiast en betrokken wanneer het dichtbij, inhoudelijk en 

concreet is. Per werkgroep is zorg en welzijn vertegenwoordigd en zoveel mogelijk multidisciplinair 

met betrokkenen uit het veld met verschillende expertises, kennis, ervaringen en achtergronden. In 

de volgende paragrafen volgen de activiteiten per werkgroep voor 2018. 

 

7.1 Werkgroep Toegang - pilot Middenmeer 

De werkgroep is in juli 2017 gestart met twee alliantiepartners (Dynamo en HVO Querido). Een 

maand later zijn daarbij een gebiedsmakelaar, een wijkbeheerder, het sociaal loket en actieve 

bewoners betrokken voor de pilot Middenmeer. De keuze voor deze wijk in Watergraafsmeer is dat 

bewoners in het algemeen niet weten waar ze terecht kunnen met een vraag over Wijkzorg. 

Middenmeer kent veel ouderen en verwacht de komende tijd nieuwe statushouders. De pilot richt 

zich behalve toegang dan ook op dementie en vluchtelingen. De centrale vraag is hoe inwoners van 

de wijk Middenmeer de toegang tot Wijkzorg vinden in de eigen leefomgeving. Wat zijn de 

vindplaatsen in de wijk en hoe kan worden doorverwezen door die vindplaatsen wanneer bewoners 

hulp nodig hebben? In november en december zijn grotere werkbijeenkomsten waar meer 

betrokkenen meedenken. Dat zijn partijen zorg, welzijn, de eerste lijn, gemeente en het fysieke 

Werkgroepen blijven 

in de kern klein 
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domein. Hierna wordt besloten wie de pilot gaat trekken. Na de pilot wordt medio 2018 een 

methodiek, aanpak en vervolgplan bepaald voor de toegang in heel Oost. 

Uitgangspunten van de pilot Middenmeer: 

· Uitgaan en verbinden van de bestaande partijen en 

partners in de wijk.  

· Iedereen kan toegang zijn 

Plan van aanpak 

1. Natuurlijke wandel van een bewoner met een vraag in kaart brengen 

2. Vindplaatsen in de wijk identificeren 

3. Verkennen van de behoefte en deskundigheid van de vindplaatsen 

4. Vervolg bepalen op basis van de uitkomsten van 1 t/m 3. 

Deelresultaten 

a) De toegang tot het wijkzorgnetwerk in Middenmeer is zichtbaar op het moment dat een 

inwoner een vraag heeft. 

b) De vindplaatsen in het wijkzorgnetwerk van Middenmeer zijn zich bewust van hun 

toegangsrol. 

c) De toegang is eenduidig en deskundig, kent de structuur van het netwerk. Het onthaal is 

warm en er wordt adequaat doorverwezen.  

 

7.2 Werkgroep Netwerk Versterken  

De werkgroep, gevormd door managers van Civic, Philadelphia en ZGAO en de programmaleider,  is 

in juni meteen van start gegaan en is de eerste maanden nog ondersteund door de kwartiermaker.  

Alle tijd en aandacht van de werkgroep is naar de wijktafels gegaan tot op heden (oktober 2017). De 

werkgroep heeft de randvoorwaarden en het kader bepaald hoe de wijktafels door ontwikkeld 

kunnen worden.  

In Oost zijn er negen wijktafels, ieder met een eigen lokale invulling. Er is afstand genomen van het 

idee dat een of twee betaalde professionals de wijktafel moeten ‘trekken’. Wijktafel 2.0 is een 

vrijwillig samenwerkingsverband tussen enthousiaste en lokale betrokkenen die de dynamische 

wijktafels ‘draaien’. Slagvaardig, effectief, democratisch en ten goede van creatieve processen in de 

samenwerking met als doel: de BIPS samen en beter te ondersteunen.  

Toegang kan overal en 

iedereen zijn 
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Drie hoofddoelen van de wijktafels 2.0: 

 

1. Zorgen voor verbinding tussen informeel en formeel 

2. Praktiseren dat de behoefte van de burger leidend is in plaats van financiële belangen 

3. Kennis delen en vergroten over de buurt, bepaalde thema’s, doelgroepen, problematiek 

 

Het was een arbeidsintensief proces om mensen te motiveren en te activeren. De programmaleider 

heeft hiervoor persoonlijke gesprekken gevoerd (met de zittende voorzitters en verantwoordelijke 

teamleiders). Alle negen wijktafels zijn bezocht voor een open gesprek met deelnemers: of er 

draagvlak was de wijktafel over te nemen qua leiderschap en eigenaarschap. Bij een aantal zijn er 

pittige discussies ontstaan maar iedere wijktafel wist al snel: we gaan door. De campagne “geef een 

draai aan jouw wijktafel’ is ondersteund met een wervingsflyer “Wijktafel 2.0; van en met lokale 

betrokkenen”. Het document rondom de opzet van de wijktafel 2.0 is te vinden als bijlage II.   

 

Dit bleek een eerste oefening om een werkwijze en attitude succesvol te doen kantelen. Nadat er 

circa 30 aanmeldingen waren, heeft de werkgroep een kick-offbijeenkomst georganiseerd voor alle 

kernteamleden onder leiding van een externe motivator (Johan de Vries). De teams kregen 

inspiratie en tools hoe ze een nieuwe beweging op gang brengen via persoonlijk leiderschap.  

NB. een verslag van deze middag kan opgevraagd worden bij de programmaleider. 

 

De wijktafels 2.0 zijn opgezet op basis van de uitgangspunten van 

Wijkzorg Oost en zijn als het ware mini-allianties. Iedere wijktafel 

heeft een kernteam van circa vijf personen uit zorg en welzijn, 

formeel en informeel. In een aantal kernteams zijn ook andere 

domeinen vertegenwoordigd. De kernteams zijn verantwoordelijk voor de doorontwikkeling waarbij 

ze de beschikking hebben over een activiteitenbudget.  

 

Negen kernteams zijn momenteel druk bezig met het vormgeven van de eigen wijktafel. Begin 

volgend jaar wordt een factsheet gepubliceerd met de vorm en opzet per wijktafel.   

Er doen al leuke nieuwe vormen de ronde zoals al wandelend buiten in het Oosterpark open 

gesprekken voeren, het inhuren van een trainingsacteur die de casustiekbespreking luchtiger maakt 

in Betondorp, een mobiele app voor een kennisspel op IJburg, etc. Medio 2018 vindt een 

kwaliteitsonderzoek plaats hoe de nieuwe wijktafels ervaren worden en wat de uitkomsten zijn. 

De negen wijktafels zijn verspreid over vier gebieden:  

Gebied Wijktafel Wijktafel Wijktafel 

Watergraafsmeer Amsteldorp Betondorp Jeruzalem 

Oud-Oost Dapperbuurt Oosterpark Transvaal 

Uitgangspunten Wijkzorg 

Oost gerealiseerd 
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Indische Buurt & OHG Indische Buurt Oostelijk Havengebied  

IJburg/Zeeburgereiland IJburg   

 

De kernteams hebben per gebied een contactpersoon (alliantie lid) voor coaching/afstemming. 

Gebied Contactpersoon e-mail 

Watergraafsmeer Regien Keurentjes r.keurentjes@zgao.nl 

Oud-Oost Charissa Maduro cmaduro@dynamo-amsterdam.nl 

Indische Buurt / OHG Annelies Besseling a.besseling@civicamsterdam.nl 

IJburg /Zeeburgereiland Andrea van der Kolk a.vanderkolk@philadelphia.nl 

 

Extra rondom de wijktafels 2018 

AKAD overleggen en casuïstiek door ontwikkelen bij de wijktafels  Portefeuille Philadelphia (Andrea). 

Themabijeenkomsten per gebied (voor het hele netwerk) Totaal circa 6 per jaar 

Terugkomdag kernteams na kick-off okt ‘17 februari 

Dag van de kernteams (beloning/waardering) mei  

Jaarlijkse inspiratie dag kernteams oktober 

 

Een nieuwe beweging is op gang gebracht en de werkgroep blijft dit aanzwengelen. De werkgroep is 

de back-up voor de kernteams en geeft desgevraagd advies. Verder monitort de werkgroep de 

doelen, bewaakt de kwaliteit, zorgt voor benodigde handvatten en persoonlijke waardering. 

Stedelijke thema’s, ontwikkelingen en nieuws worden aangedragen vanuit de werkgroep en 

andersom voeden de wijktafels de alliantieleden van de werkgroep op buurtniveau.  

In 2017 zijn twee pilots niet uitgevoerd: de wijktafel XXL en losse casuistiekbespreking. De brede 

wijktafel zou georganiseerd worden voor stedelijke en kleine partijen die niet alle negen tafels 

kunnen bezoeken. Deze pilot hebben we laten vervallen. Het idee is dat je niet alle negen tafels 

hoeft te bezoeken. We adviseren je op een enkele tafel als vaste bezoeker/deelnemer te 

concentreren. De wijktafels kunnen pas een volgende stap maken door samen te werken met een 

vaste groep (actieve) deelnemers. Het draait niet meer om een kennismaking maar om verbinding 

en samenwerking; de tafels gaan de volgende fase, de diepte in. Met een incidenteel bezoek en/of 

geen actieve deelname krijg je niet het resultaat dat er daadwerkelijk wordt samengewerkt.  

Kennismaken en ontmoeten kan via de brede netwerk- en themabijeenkomsten en bijvoorbeeld de 

wijktours die in samen werking met de werkgroep Deskundigheidsbevordering worden 

georganiseerd (zie volgende parafgraaf).  

Begin 2018 zal de werkgroep in kaart brengen welke overleggen er al zijn in Oost, waar overlap is en 

wat eventueel ontbreekt. Casuistiek wordt in 2018 opgepakt om te koppelen aan een bestaand 

overleg. De doorontwikkeling van AKAD wordt daarbij gevolgd en meegenomen voor de door-

ontwikkeling van de casuistiekbespreking rondom de wijktafels.  
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Samen met de andere werkgroepen wordt een breed netwerkevent georganiseerd in 2018 voor 

zowel uitvoerend personeel als het management in het kader van gekanteld werken. De 

voorbereiding start eind 2017: wat, wie, de vorm, hoe en wanneer worden dan bepaald.  

De werkgroep gaat zich in 2018 focussen op de samenwerking met informeel op strategisch niveau. 

Zoals in de inleiding is toegelicht wil Wijkzorg Oost informeel betrekken als alliantiepartner. Door 

informeel een strategische rol te geven, bekrachtigen we de samenwerking, gelijkwaardigheid en 

het belang van informele krachten binnen Wijkzorg. De 

werkgroep onderzoekt het komende jaar welke informele 

partij(en) de rol kan nemen om informeel breed te 

vertegenwoordigen. We kijken daarbij binnen het hele 

informele netwerk. We onderzoeken wie, welk kader, wat zijn de behoeften en welke voorwaarden 

zijn daarbij nodig, passend binnen de visie, basiswaarden en hoofdopdracht van Wijkzorg Oost. 

Geïnteresseerden worden via een tender uitgenodigd om aan te geven hoe zij hun rol zien. De 

werkgroep brengt hierover later in het jaar advies uit aan de alliantiegroep en vervolgens aan de 

gemeente met het jaarplan 2019. Het tweede speerpunt is de kleine, informele intitiatieven en 

individuen betrekken om hun rol te versterken. Dit gebeurt vanuit de werkgroep in samenwerking 

met meerdere partijen zoals de madi’s (maatschappelijk dienstverleners) en het stadsdeel.Tevens is 

een procesbegeleiding gestart tussen de madi’s  -Civic en Dynamo- en informele partijen op 

managementniveau wat loopt t/m begin 2018. Het doel is om de raakvlakken te bepalen rondom 

informele inzet en wie/wat het beste kan doen. Wat kan je aan de ander overlaten, hoe versterken zij 

elkaar en waarmee is de burger het beste geholpen?  

 

7.3 Werkgroep Deskundigheidsbevordering  

Voordat de werkgroep van start was gegaan, zijn er in juni en juli wijktours georganiseerd samen 

met de Omslag. De tours waren snel voorbereid maar desondanks goed ontvangen. In 2018 willen 

we dit vervolgen en verstevigen wanneer de Omslag hiervoor opnieuw subsidie ontvangt. De tours 

richten zich op kennismaking en ontmoeting met uiteenlopende wijkinitiatieven. In 2018 is het ons 

idee om naast de klassieke kennismakingstours samen met de werkgroep Netwerk ook een 

verdiepende tour te organiseren naar thema zoals GGZ in de wijk. Daarbij worden plekken in Oost 

bezocht rondom GGZ en een workshop over dit onderwerp gegeven. Dit bevordert de 

samenwerking op inhoud en vergroot tegelijkertijd kennis.   

Speerpunten 2018 

1) strategische rol informeel 

2) kleine initiatieven versterken  
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De werkgroep is na de zomer gestart met MEE en ZonZorg. Deze laatste partij is momenteel 

portefeuillehouder van de werkgroep HbH. Momenteel zijn medewerkers vanuit Civic en Dynamo 

actief bij de kerngroep betrokken als ook een informele organisatie. Daarnaast is en wordt advies 

ingewonnen bij verschillende netwerkpartners. Een van de adviezen was om een inspirerende 

bijeenkomst te organiseren waar mensen leren van voorbeelden over gekanteld werken. Tevens 

bleek er behoefte aan een verdieping met informeel. Het onderstaande idee is vervolgens ontstaan. 

“Samen kijken door een andere bril verbindt!” - over de kracht van samenwerking en uitwisseling. 

Op maandag 13 november a.s. van 14.45 – 18.00 uur in Post Oost aan de Wijttenbachstraat 36 hs. 

Ontdek hoe andere wijkzorgpartners (samen)werken; over successen en dilemma’s bij het bieden van hulp, 

passende ondersteuning en/of het vinden van (participatie)plekken voor Amsterdammers. We nodigen 

iedereen uit die vrijwillig of professioneel bewoners uit Oost helpt, ondersteunt of doorverwijst.  

Werk je samen vanuit informeel, formeel, zorg, welzijn, een sociaal of fysiek domein? Deel jouw ervaring en/of 

kom kennis opdoen. We vragen ieders input zodat het uitwisselingsprogramma past bij wat er leeft en speelt 

in heel Oost.   

Uitwerking: casussen zijn vooraf ingediend en verspreid, er waren verdiepende gesprekken in subgroepen na 

een gezamenlijk verbindingsspel (over de streep) en afgesloten met een netwerkborrel. Brede opkomst uit 

verschillende domeinen met 70 deelnemers. 

    

Na evaluatie van deze bijeenkomst blijkt er meer behoefte te zijn aan dergelijke uitwisselingen. 

Rolmodellen maken we een belangrijk instrument en speerpunt in de deskundigheidsbevordering. 

Praktijkvoorbeelden, persoonlijke verhalen, live gesprekken, meelopen en meekijken zijn belangrijk 

en ten tweede trainingen. De afgelopen periode zijn er meerdere voorgevallen geweest dat burgers 

botsen met professionals. De ongelijkheid wordt van beide kanten ervaren: burgers verwijten 

professionals nalatigheid terwijl de professionals het werk binnen hun kaders goed doen. Om 

wederzijds begrip te stimuleren wil de werkgroep in samenwerking met de werkgroep Netwerk 

versterken een wijkcollege met twee onderwijsinstellingen als tandem gaan organiseren. De 

vrijwilligersacademie neemt de bewoners mee en de HvA de professionals;  hoe ze beter kunnen 

communiceren, leren en samenwerken. 
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Een concrete invulling van het benutten van een rolmodel is Post Oost Plus met het thema: 

“Participatie van de BIPS in Oost”.  

Met name de grote zorgpartijen beogen we hiermee te inspireren om 

mee te bewegen naar inzet op welzijn in plaats van zorg of aanvullend 

op zorg. Behalve dat de werkwijze van Post Oost Plus een goed 

voorbeeld is van gekanteld werken, staat het op de agenda voor 2018 

om deze werkwijze te verduurzamen. 

Eind 2016 is Post Oost Plus/Participatiewinkel gestart in Post Oost, een van de focusexperimenten 

vanuit het ParticipatieLab van Meedoen Werkt! Civic is trekker van Post Oost Plus en werkt daarbij 

nauw samen met verschillende partijen uit het wijkzorgnetwerk en WPI-klantmanagers. Het 

experiment is gericht op de doelgroep waarbij sprake is van (mogelijk) LVB-, psychische-, MO- of 

LB- problematiek.  

Doel van dit experiment is enerzijds: 

· onderzoeken welke ingezette instrumenten bijdragen aan het passend laten participeren 

van deze doelgroep.  

Anderzijds biedt Post Oost Plus de betrokken professionals de mogelijkheid om: 

· zich breder te ontwikkelen 

· basiskennis  op te doen van elkaars discipline  

· en het ontstaan van korte en warme lijnen met elkaar.  

Dit alles met als achterliggende gedachte dat het hiermee voor de bewoner makkelijker wordt om 

een (ondersteunde) stap te zetten op het vlak van participatie en de eventueel benodigde 

ondersteuning bij belemmerende problematiek. 

In de evaluatie van Post Oost Plus eind oktober 2017 zijn de volgende hoofdconclusies getrokken: 

a) Participatie van complexere klanten wordt in het huidige werkveld onvoldoende gefaciliteerd. 

b) Zorg en activering lijken nog te veel gescheiden werelden te zijn. 

c) Inzet van een participatiecoach bij het vinden van een passende participatieplek én ondersteuning 

voor belemmerende problematiek geven de klant het gevoel gehoord en gesteund te worden.  

d) Partijen betrokken bij het multidisciplinaire team ervaren de meerwaarde van de MDT-

bijeenkomsten in de vorm van korte en warmere verbindingen met elkaar en meer zicht op de 

mogelijkheden qua aanbod voor hun klanten. 

Inzet op welzijn in 

plaats van zorg 
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In de praktijk blijkt dat (vanuit met name de zorg) activering en participatie niet altijd even hoog 

en/of zichtbaar op de prioriteitenlijst staat als het gaat om de ondersteuning die aan een bewoner 

wordt geboden. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: “kan activering en participatie een 

leidraad zijn in de ondersteuning die aan de bewoner wordt geboden?”.  

Voor 2018 wil Post Oost Plus hetgeen wat het experiment tot nu toe heeft opgeleverd door 

ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Oost.  

Ervaringen van Post Oost Plus rondom de participatie van al hun klanten worden als leidraad binnen 

de werkgroep Deskundigheidsbevordering geplaatst. Zodoende kan een breed gedragen werkwijze 

worden ontwikkeld die ondersteunend is aan de participatie van alle bewoners van Amsterdam 

Oost, in het bijzonder die van de BIPS. Het focusexperiment Post Oost Plus zal met de werkgroep 

Deskundigheidsbevordering dan ook onderzoeken hoe vanuit de alliantie een stevige verbinding kan 

worden aangegaan tussen activering & participatie van bewoners en de zorg. 

7.4 Werkgroep Hulp bij Huishouden (tijdelijk) 

Sinds 1 juni valt Hulp bij Huishouden (HbH) onder de Wmo en gaat de toegang via Wijkzorg.  In juli is 

er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden door de kwartiermaker en een aantal aanbieders om 

zorgprofessionals en doorverwijzers te informeren rondom de producten en indicatie van HbH. Het 

voeren van het brede vraagverhelderingsgesprek is voor de HbH-

aanbieders nieuw; de kleine aanbieders in Oost zijn er druk mee bezig 

en een enkeling heeft meegelopen met een ervaren zorgprofessional. 

Tevens zijn zij ook verbonden aan de wijktafels. Bij Amsterdammers die 

alleen HbH ontvangen, zijn de huishoudelijk medewerkers de ogen en 

oren. Een van de aanbieders heeft deze medewerkers een training vroeg signalering dementie 

aangeboden. De kleine organisaties zien en spreken hun huishoudelijk medewerkers regelmatig 

waardoor signalen snel opgepakt kunnen worden. De meeste (veelal de grotere) aanbieders van 

HbH zijn in Oost niet structureel in beeld. Het merendeel van de aanvragen is enkelvoudig (80%) . 

Voor de 20% waar ook zorg bij betrokken is, is het nog niet op orde. Tevens moet de ZRM 

(zelfredzaamheidsmatrix) bij de HbH-aanbieder op orde zijn zodat tijdig zorg ingeschakeld kan 

worden zodra dat nodig blijkt.  

Na signalen vanuit het veld over onduidelijkheden op het gebied van HbH is er in het najaar een 

tijdelijke werkgroep gestart bestaande uit twee aanbieders HbH, een zorgaanbieder als klanthouder 

die dikwijls HbH aanvraagt en het sociaal loket. De problemen die zijn opgehaald zijn: 

· Wanneer er twee nieuwe RIS -gebruikers zijn, ontstaan er problemen 

Voor meervoudige 

aanvragen zorg op 

orde krijgen 
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· Zorgaanbieders zijn intern niet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 

· Onduidelijkheid over wie de klanthouder is en vervolgens weet de klanthouder niet wat 

hij/zij ermee moet. 

· Sociaal loket en de madi’s  krijgen vragen van bewoners die niet digivaardig zijn en of 

taalproblemen hebben. Behalve een lijstje overhandigen, willen zij onpartijdig adviseren.  

· De burger kan geen goede keuze maken op basis van een namenlijst.  

· Contactpersonen bij aanbieders van HbH ontbreken: update, uit dienst e.d. of zijn slecht 

bereikbaar voor burgers en/of professionals. 

· Evaluaties worden niet ingevuld, opvolging en/of een nieuwe indicatie ontbreekt. Wanneer 

de een de administratie niet op orde heeft, kan de ander ook niet declareren 

(afhankelijkheid) 

Vragen 

· Wat zijn de behoeften van de burger bij de keuze voor een HbH-aanbieder? 

· Wat de kwaliteiten zijn per HbH-aanbieder, bepaalde expertise en diensten zoals 

personeel die andere talen spreken. Wie is de contactpersoon, hoe lang is de wachtlijst? 

· Hoe is de doorverwijzing vanuit informeel? 

· Is er een tweede informatiebijeenkomst gewenst? 

Opbrengsten 

· Terugkoppeling en afstemming tussen aanbieders, de onderlinge communicatie 

verbeteren 

· Produceren van handleidingen voor doorverwijzers (informeel, sociaal loket en madi’s) 

en workflow document voor professionals.  

· Beter overzicht voor de burger. 

 

8. Samenwerking met andere allianties en gemeente 

De allianties Wijkzorg werken gezamenlijk samen met de afdeling Zorg van de gemeente waarbij we 

kennis en kunde delen om Wijkzorg verder te ontwikkelen volgens een lerend proces. De trekkers 

van de allianties stemmen de ontwikkelingen met elkaar af (directeuren madi/MEE). Een 

vertegenwoordiging overlegt met de gemeente over visie en voortgang.  
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Naast een vast overleg waarbij de gemeente aansluit, hebben de programmaleider/projectleiders 

regelmatig contact en afstemming onderling. Sinds het najaar is de onderlinge samenwerking 

concreet geworden:  

· Samen met West brengt Oost de randvoorwaarden in kaart voor de stedelijke communicatie  

· Informele krachten agendeert Oost stedelijk samen met Centrum* 

· In de stedelijke werkgroep Achtervang is Oost vertegenwoordigd door HVO-Querido 

* De programmaleider Oost en de projectleider van stadsdeel Centrum zijn ambassadeurs voor 

informele inzet. Beiden hebben expertise rondom informele zorg wat ze willen delen en inzetten. De 

projectleider Nieuw-West is aangesloten bij de werkgroep voor de stedelijke denktank voor 

informeel. Informele ontwikkelingen in alle stadsdelen wordt per 2018 een vast agendapunt tijdens 

het projectleidersoverleg. Uitwisseling hierover en leerervaringen per stadsdeel zijn interessant voor 

beleid. 

We maken gebruik van (de uitkomsten van): 

· Stedelijke werkgroep deskundigheidsbevordering: Centrum, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost. 

· Projectleiders / programmaleider vertegenwoordigen elkaar bij stedelijke bijeenkomsten  

· Projectleiders / programmaleider verdelen in de loop van 2018 thema’s 

Als alliantie werken we tevens samen met het stadsdeel. Vanuit de werkgroepen en wijktafels wordt 

direct samengewerkt met de gebiedsteams. Op langere termijn zal er meer afstemming en 

aansluiting zijn tussen het jaarplan Wijkzorg en de gebiedsplannen. Civic en Dynamo dragen hier als 

welzijnspartners uitgebreid aan mee. Met de Gebiedspool onderhoudt de programmaleider 

maandelijks contact voor afstemming en overleg. Door de onderlinge informatie-uitwisseling zijn 

we allen sneller op de hoogte van wat er speelt in de wijken en wie wat oppakt. 

Met ingang van januari 2018  start formeel de Gebiedspartner Oost; Sjors Klijzen. De Gebiedspartner  

is vanuit de centrale stad de schakel tussen onderwijs, jeugd en zorg  en werkt daarbij nauw samen 

met de programmaleider Wijkzorg Oost. Ook vervangt hij de programmaleider in de werkgroep 

Hulp bij Huishouden vanwege zijn eerdere werkervaring  rondom dit project. 

9. Werkwijze en organisatie van Alliantie Oost 

In Oost werken we bottom-up, a-cyclisch, samenwerkend en al doende stellen we bij.  Als aanjagers 

zijn we de eerste maanden erg zoekende geweest hoe we de opdrachten concreet invullen. De 

alliantieleden zijn dichtbij de uitvoering gaan zitten door hun plek in werkgroepen. Dit is erg 
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leerzaam geweest en nuttig in de opstart maar na het opzetten van een kader wordt het verder 

overgedragen aan de uitvoerders die er invulling aan geven. De vraag is continue of ieder in zijn/haar 

kracht staat. In december staat een sessie gepland onder leiding van dr. Martin Stam hoe we elkaars 

potentieel optimaal inzetten tot iets nieuws (co-creatie). De alliantieleden benutten vanaf 2018 in 

ieder geval meer hun stuurkracht en zijn klankbord voor de programmaleider. Leerervaringen en 

signalen van onderaf worden op langere termijn door de alliantie vertaald naar beleid.  

Alliantie Oost wordt gevormd door de partijen:  

· Civic Amsterdam 

· Dynamo  

· HVO-Querido 

· Philadelphia 

· MEE Amstel en Zaan 

· ZGAO  

· ZonZorg 

In het opstartplan d.d. 15-11-2016 is een schets gegeven van alle alliantiepartijen. De sterkte van 

deze alliantie is dat er verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, zoals geriatrie en GGZ. In het 

bijzonder zijn er verschillende domeinen op natuurlijke wijze geïntegreerd doordat ook de 

basisvoorzieningen zoals schuldhulpverlening, activering & participatie en de pedagogische civil 

society vertegenwoordigd zijn. 

De alliantieleden zijn ieder verantwoordelijk voor: 

1) Het agenderen van de kanteling en bepaalde thema’s bij directie en management van de 

eigen organisatie en andere organisaties binnen Wijkzorg. Zorgen voor de inbedding op 

managementniveau, issues bespreekbaar maken, vragen om medewerking, stimuleren en 

het goede voorbeeld geven dat er ruimte aan medewerkers op operationeel niveau wordt 

gegeven en andere benodigde condities.  

2) Het leveren van een medewerker die dichtbij het vuur staat en bottom-up kan werken door 

deel te nemen aan een werkgroep, wijktafel en/of zich te verdiepen in een bepaald thema 

ten behoeve van het hele wijkzorgnetwerk.  

3) Zelf actief deelnemen aan werkgroepen en/of werken aan thema’s en projecten binnen hun 

portefeuille.  

Alliantiepartners werken in tandems of trio’s uit zowel de zorg als welzijn en betrekken meerdere 

formele en informele partijen vanuit het wijkzorgnetwerk bij projecten.  

 

Verschillende expertises en domeinen 
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Portefeuilles 2018 Houders 

Toegang  

Achtervang 

Dynamo, HVO-Querido (toegang), 

HVO-Querido en programmaleider (achtervang). 

Het wijkzorgnetwerk versterken Civic, Philadelphia, ZGAO en programmaleider 

Deskundigheidsbevordering MEE en programmaleider 

Hulp bij Huishouden ZonZorg en gebiedspartner 

De nieuwe schakelfunctie heeft zich ontwikkeld in de eerste maanden waardoor de functienaam 

projectcoördinator is gewijzigd naar programmaleider om recht te doen aan de zwaarte en inhoud 

van het werk. In de andere stadsdelen is het vergelijkbaar met de functie van projectleider. In Oost 

maken we met ‘programmaleider’ duidelijk dat we bouwen, niet aan een tijdelijk project maar een 

blijvend programma om het netwerk te verduurzamen. De programmaleider is het eerste 

aanspreekpunt voor het wijkzorgnetwerk, zet de grote lijnen uit en bewaakt de koers.  

Directe uren besteden alliantiepartners aan de werkgroepen voor een dagdeel per week. Overige 

werkzaamheden voeren zij uit als onderdeel van hun werk. Het arbeidscontract van de 

programmaleider is uitgebreid van 24 naar 32 uur per week wegens structurele overuren vanaf de 

start. In de uitvoering wordt de programmaleider ondersteunt door het secretariaat en de afdeling 

communicatie van alliantiepartners voor gemiddeld een dagdeel per week. 

10. Nawoord en contact 

Dit werkplan is voor en namens de alliantie Wijkzorg Oost geschreven door Charissa Maduro.  

Bewust is ervoor gekozen om partijen zoveel mogelijk als groep te benoemen in plaats van namen 

van organisaties te communiceren. Het netwerk in Oost is te groot om alle betrokkenen te noemen. 

Groot en bekend: we weten elkaar te vinden. De uitdaging is om het wijkzorgnetwerk te versterken 

en met elkaar gekanteld te werken.  

Voor gesprek, advies en informatie met betrekking tot:  

· Samenwerking binnen het wijkzorgnetwerk en het leggen van verbindingen 

· Netwerkbijeenkomsten, werkgroepen, wijktafels en andere netwerkactiviteiten 

· Achtervang; wanneer een casus is vastgelopen 

· Ideeën, good practices, problemen en/of signalen te bespreken 

· Advies of informatie rondom een wijkzorgproject  

Kunt u contact opnemen met:  Charissa Maduro, Programmaleider Wijkzorg Oost  

cmaduro@dynamo-amsterdam.nl   



33 

 

Wijkzorg Oost – voor verbinding 

Bijlage I  

Overzichtstabel  
   

Taak / activiteit Doel Wie of wat 

Planning/ 

startdata 

Toegang 

eenduidig en 

herkenbaar maken  Houders: Dynamo, Hvo-Querido  loopt 

Werkgroep formeren 

samenwerken en 

leren met netwerkpartners loopt 

Pilot Middenmeer vormgeven 

uittesten en 

vervolgens in heel 

Oost  met netwerkpartners loopt 

Vindplaatsen en sleutelfiguren wegwijs maken 

vroeg signalering en 

doorverwijzing 

via communicatie, training en 

themabijeenkomst 

Voorjaar 

2018 

    

Achtervang 

vastgelopen casus 

opschalen 

Aanmelden via de 

programmaleider  

Sinds juni 

2017 

Tijdelijke triage vangnet Deskundigen binnen het netwerk loopt 

Implementatie stedelijke methode Triage uniforme werkwijze 

Allianties met deskundigen 

binnen het netwerk N.t.b. 2018 

    

Wijkzorgnetwerk 

versterken, 

faciliteren 

Civic, Philadelphia, ZGAO en 

programmaleider loopt 

Verbinden tussen welzijn en zorg 

versterken van het 

wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

Verbinden tussen informeel en formeel 

versterken van het 

wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

Betrekken van niet-zorg partijen preventie allen doorlopend 

Verbinden paramedici met wijkzorg 

uitbouwen van het 

wijkzorgnetwerk diverse kanalen en partners  loopt 

Samenwerking met gemeente 

kennis en kunde 

delen alliantieleden doorlopend 

Wijktafels door ontwikkelen 

constructieve 

opbrengst en balans 

krijgen kernteams wijktafels  loopt 

Netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten 

faciliteren van het 

wijkzorgnetwerk netwerkpartners en alliantie loopt 

samenwerkingsprojecten aanjagen/faciliteren 

versterken van het 

wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

Individuele gesprekken voeren 

kennismaken, 

samenwerking, 

advies programmaleider doorlopend 

Faciliteren actieve bewoners en vrijwilligers 

versterken van 

kleine groepen  programmaleider en partners doorlopend 

Kwaliteitsonderzoek 

t.b.v. de waardering 

van wijktafels 2.0 n.t.b.  Medio 2018 

Casuïstiek overleg door ontwikkelen 

kennis en kunde 

bevorderen werkgroep met kernteams Feb 2018  

    

Deskundigheidsbevordering MEE en diverse netwerkpartners loopt 

Aanbod prioriteren Werkgroep okt 2017 

Diverse trainingen Trainers 2018 
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Jekuntmeertours Werkgroep i.s.m. De Omslag Voor- en/of najaar 

Wijkcollege communicatie informeel - formeel Werkgroep i.s.m. onderwijs april 2018 

   

Hulp bij Huishouden ZonZorg en netwerkpartners  

Inventarisatie Behoeften en problemen loopt 

Ontwikkelen Workflow Jan- feb 

Voorlichten / verspreiden Overzicht en handleidingen Mrt - apr 

    

Communicatieplanning stedelijk 2018   

Voorbereiden  Jan- feb   

Implementatie  Feb - maart   

Uitvoering Maart - dec   
 

Lokale planning communicatie 

Nieuwsbrieven 1x per maand 

Social media inzet wekelijks 

Bloggen 1x per maand    

    

Overleg en bijeenkomsten Frequentie    

9 wijktafels 9 x per 6  a 8 weken   

Overleg werkgroepen  1 x per maand   

Themabijeenkomsten 5   

Netwerkbijeenkomsten 2   

Informatiebijeenkomst (toegang) 1 of 2 in 2018   

Overleg Alliantie Oost* 1 x per maand   

Overleg met de gemeente 1 x per maand   

Groot netwerkevent n.t.b. mei-okt   

*Iedere 3e maandagmiddag van de maand. 

Openbaar vanaf 16:30 uur:  aanmelden via de 

programmaleider.   

 

Bijlage II 

Wijktafel 2.0 Oost            September 2017 – verkorte versie 

 

Achtergrond | Wijkzorg  

Wijkzorg in Amsterdam is opgebouwd als netwerk en houdt in dat iedereen die zijn/haar medemens zorg en/of 

ondersteuning geeft (vrijwillig of professioneel), samenwerkt met diverse wijkpartners.  

 

Het doel van deze werkwijze is: 

kwetsbare Amsterdammers zoveel mogelijk in de wijk passende hulp te bieden met minder middelen. Daarbij 

gaat men uit van eigen kracht, het eigen netwerk en welzijnsaanbod dichtbij huis.  

 

De wijktafel is een goed instrument om Wijkzorg te versterken door:  

· ontmoeting, samenwerking en verbinding met andere betrokkenen.  
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De afgelopen jaren lag de focus van de wijktafel op “ontmoeten”. Bij de wijktafel 2.0 draait het om 

“samenwerking en verbinding”. In plaats van sporadische of eenmalige bezoeken wil wijktafel 2.0 een vaste 

groep deelnemers/organisaties aan zich binden om concrete stappen te maken.  

 

Van een snuffelmodus naar een doe-modus!  

 

Opbrengsten 

Deelnemen aan een wijktafel betekent winst in kwaliteit, slagvaardigheid en een voorsprong bij de hulp en 

ondersteuning van Amsterdammers wat uiteindelijk tijdswinst is door:  

· korte lijnen en samenwerking met meerdere disciplines 

· vergroting van je kennis en vaardigheden (gratis leeromgeving) 

Drie hoofddoelen van de wijktafels 2.0 

1. Zorgen voor verbinding tussen informeel en formeel 

2. Praktiseren dat de behoefte van de burger leidend is in plaats van financiële belangen 

3. Kennis delen en vergroten over de buurt, bepaalde thema’s, doelgroepen, problematiek, e.a. 

Hoe 

· Iedere wijktafel wordt gevormd door een kernteam van vier a vijf personen; dit team neemt 

gezamenlijk de verantwoording voor de organisatie en doorontwikkeling van de wijktafel.  

· Ieder kernteam bepaalt de subdoelen van de eigen wijktafel als ook de invulling en vorm passend bij 

de buurt. Bij voorkeur in overleg met alle deelnemers van de wijktafel.  

· Het kernteam bindt een grotere groep vaste deelnemers / partijen met verschillende achtergronden, 

disciplines, expertises en ervaringen. 

· De wijktafel heeft een activiteitenbudget voor attenties ten behoeve van sprekers, catering voor de 

lunch of borrel, een trainer/workshop, e.d. 

· De vorm is interactief;  deelnemers doen mee (inbreng) en iedereen gaat met meer kennis en energie 

de wijk weer in (halen).  

· De wijktafel voorziet in tijd en gelegenheid om te netwerken.  

· Via fictieve casussen wordt er geoefend in de communicatie tussen informeel en formeel. 

Profiel van het kernteam: 

· Kernteamleden staan met de voeten in de dagelijkse praktijk van de desbetreffende buurt. 

· Kernteamleden werken goed samen, stellen daarbij het belang van de Amsterdammer centraal en 

hebben een brede kijk. 

· Ieder kernteamlid vertegenwoordigt een organisatie of grotere groep belanghebbenden. 

· Kernteamleden trekken (nieuwe) contacten aan en samenwerkingsverbanden. 

· Kernteamleden zijn enthousiast en gaan uit van de basiswaarden: solidariteit, vertrouwen en 

gelijkwaardigheid.  

Taken van het kernteam 

· Inhoud, vorm en uitvoering bepalen van de wijktafel als continue proces  

· Overleggen plannen en data afstemmen met andere wijktafels in het gebied  

· Thema’s inventariseren en agenda bepalen 

· Signalen opvangen en agenderen bij de Alliantie 

· Partijen betrekken, verbinden, enthousiasmeren 

· Voorzitten van de wijktafel 

· Procesbegeleiding volgens de AKAD methode voor casuïstiek en/of begeleiders regelen 

· …. wat verder ter tafel komt.  

Gespreksvaardigheden van de voorzitters: 

· Ervaring met groepsgesprekken en processen 

· Feedback kunnen geven / ontvangen 

· Mensen de ruimte geven en indien nodig begrenzen 


