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Inleiding 
In alle zeven stadsdelen van de gemeente Amsterdam functioneren inmiddels de wijkzorgnetwerken 

voor zorg aan Amsterdammers. In deze wijkzorgnetwerken (opgericht in 2015) leren bestaande 

welzijnsinitiatieven en lokale zorgpartners
1
 elkaar kennen en gebruiken. Steeds meer organisaties, 

zowel formele als informele, zijn aangesloten. Heeft een inwoner zorg of ondersteuning nodig, dan 

kan hij/zij terecht bij dit wijkzorgnetwerk.  

Iedere zorgverlener binnen het gebied is een toegang tot Wijkzorg. Belangrijk uitgangspunt bij de 

ondersteuning via Wijkzorg is dat eerst gekeken wordt naar wat de inwoner zelf kan met eventuele 

hulp van familie, vrienden of buren. Vervolgens wordt onderzocht of de basisvoorzieningen in de 

wijk voldoende ondersteuning kunnen bieden. Hieronder vallen onder meer welzijnsvoorzieningen 

en vrijwilligerswerk. Mocht dat ook niet voldoende zijn dan kan Wijkzorg toegang bieden tot 

individuele ondersteuning als hulp bij het huishouden, ambulante ondersteuning, kortdurend verblijf 

(logeeropvang) en dagbesteding.   

 

In het najaar van 2016 hebben zeven partijen de handen ineengeslagen om samen de alliantie 

Wijkzorg Zuid te kunnen vormen en hiermee de motor te zijn die de wijkzorgnetwerken in 

Amsterdam Zuid ondersteunt en faciliteert. Zij werken daarmee voor alle wijkzorgpartners in 

Amsterdam Zuid. Deze zeven partijen zijn: HVO-Querido, Particura, Puur Zuid, Dynamo, MEE Amstel 

en Zaan, Philadelphia  en Cordaan. 

Zij hebben hiervoor een opstartplan geschreven en deze ingediend bij de gemeente Amsterdam. In 

juni 2017 is deze opdracht verkregen van de gemeente Amsterdam.   

 

Dit document is het jaarplan voor 2018  van de alliantie Wijkzorg Zuid. Het is een aanscherping van 

het ‘jaarplan’ 2017 dat geschreven is bij de start van de alliantie in juni 2017. 

 
  

                                                           
1
 Wijkzorgpartijen zijn de formele partijen actief op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke 

ondersteuning (de ‘MADI’s) maar ook informele partijen (bijvoorbeeld actieve bewoners(groepen), kerken, 

moskeeën) die zich (mede) richten op het ondersteunen van inwoners. 
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Leeswijzer 
Op de eerstvolgende bladzijden, pagina 3 t/m 8, vindt u een toelichting op het jaarplan, een 

paragraaf over ontwikkelingen waarop wij willen anticiperen en onze visie voor de alliantie Wijkzorg 

Zuid in 2018. Daarna geven wij aan binnen welke context wij als alliantie werken. 

 

De daarop volgende bladzijden, pagina 9 t/m 16,  gaan over de ontwikkelpunten waar Wijkzorg in 

ieder stadsdeel voor staat: 

· zorgen voor een heldere toegang en triage, 

· doorontwikkeling van het netwerk en 

· bevordering van de deskundigheid.  

De laatste paragrafen van dit jaarplan gaan over de organisatie en de taakverdeling binnen de 

alliantie en de financiering van de benodigde activiteiten.  

 

Wij wensen u veel leesplezier en wederom heldere inzichten in onze plannen! 
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Tikje anders: bijstellingen ten opzichte van het jaarplan 2017. 
Op ieder ontwikkelpunt (zorgen voor een heldere toegang en triage, doorontwikkeling van het 

netwerk en bevordering van de deskundigheid) is in de zomer van 2017 een werkgroep gestart. Deze 

werkgroepen bestaan uit leden van de alliantie maar ook uit andere wijkzorgpartners. In totaal zijn  

sinds juli 2017 zo’n 30 wijkzorgpartners betrokken bij het uitwerken van de thema’s. Onder hen 

bevinden zich de bekende wijkzorgpartijen maar ook actieve bewonersgroepen, fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten en medewerkers van de gemeente (klantmanagers, medewerkers van het sociaal 

loket, gebiedsmakelaars en gebiedsregisseurs).  

 

Deze nieuwe aanwas zorgde ervoor dat meer kennis en ervaring beschikbaar is gekomen voor de 

uitwerking van de ontwikkelpunten. Het betekende ook dat we (de alliantie Wijkzorg Zuid) een 

aantal van de in het jaarplan 2017 geformuleerde activiteiten hebben aangepast: met de nieuwe 

kennis en ervaring ontstaan ook nieuwe inzichten over wat wenselijk en haalbaar is. Het jaarplan 

2018 bevat daarom op een aantal punten bijstellingen.  

 

Dit wordt in de paragrafen over de ontwikkelpunten duidelijk aangegeven: er is steeds een paragraaf 

‘jaarplan 2017’, een paragraaf ‘stand van zaken oktober 2017’ en een paragraaf ‘bijstelling 2018’.  

De paragraaf over ‘jaarplan 2017’ bevat de doelstelling en de voor 2017 geformuleerde activiteiten. 

De doelstelling blijft ongewijzigd voor 2018, de activiteiten zijn dus regelmatig aangepast.  

Externe ontwikkelingen  
Daarnaast hebben wij ons de afgelopen maanden georiënteerd op ‘externe’ ontwikkelingen: zaken 

die het werk in de wijkzorg beïnvloeden maar die niet vanuit de wijkzorg zelf komen.  

Als eerste noemen wij de inkoop van wijkverpleging. Een van de grootste zorgverzekeraar in 

Amsterdam is Zilveren Kruis. Deze Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft besloten alleen 

wijkverpleging in te kopen bij een select aantal aanbieders van wijkverpleging. Dit betekent dat 

aanbieders van wijkverpleging die geen contract met Zilveren Kruis hebben, zich mogelijk gaan 

terugtrekken. Hierdoor wordt de keuzevrijheid van inwoners verminderd.  

Ook dreigen, als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen en budgettaire keuzes, tekorten aan 

wijkverpleging. De alliantie blijft de ontwikkeling volgen, is alert op eventuele negatieve gevolgen die 

dit meebrengt en vraagt alle andere wijkzorgpartijen dit ook te doen. De signalen zullen worden 

gebruikt om problemen aan te kaarten bij gemeente en zorgverzekeraars en om op oplossingen aan 

te dringen.  

 

Een andere ontwikkeling die van invloed is op Wijkzorg is de trend van extramuralisering. In 

Amsterdam komt dit tot onder meer uitdrukking in het Koersbesluit MO/BW: ‘Thuis in de wijk’. De 

koers die wordt gezet is richting verdere zelfstandigheid van Amsterdammers die nu afhankelijk zijn 

van beschermde woonvormen als 24 uursvoorzieningen vanwege hun langdurige psychiatrische 

kwetsbaarheid. Ook degenen die nu gebruik maken van een beschermde woonvorm, worden 

gestimuleerd geleidelijk de stap te maken naar zelfstandiger woonvormen. De intramurale 

woonvoorzieningen blijven beschikbaar voor die inwoners wiens zelfredzaamheid zeer beperkt is.  

 

  



 

 

 alliantie Wijkzorg Amsterdam Zuid. Jaarplan 2018            Pagina 6 12-02-2018 

Deze ontwikkeling vergt een actieve rol van alle wijkzorgpartijen nodig. Wij willen daarom bijdragen 

aan: 

· Het voorkómen van instroom in de MO/BW  woonvoorzieningen door middel van 

vroegsignalering en vroeginterventie. Dit is mogelijk door in te zetten op een brede en goed 

toegeruste toegang tot wijkzorg waarin ondersteuningsvragen worden herkend en 

opgepakt.  

· Het bevorderen van participatie van de huidige bewoners van  MO/BW  woonvoorzieningen. 

Dit door samenwerking met de woonvoorzieningen zodat de bewoners al  tijdens de 

herstelperiode in de wijk/stad participeren.  

· Het aanhaken van ambulante begeleiders uit de MO/BW in de wijkzorgnetwerken waardoor 

warme overdracht naar de wijk vanzelfsprekender wordt. 

Deze inzet blijkt ook uit onze plannen voor 2018, met name uit de wijze waarop wij de toegang tot 

wijkzorg willen verbeteren en de netwerken in de wijkzorg willen doorontwikkelen. 

 

Visie 

Onze visie, het leidend principe van waaruit wij het jaarplan 2018 vorm hebben gegeven luidt als 

volgt:   

 

Visie en missie 

De alliantie wijkzorg Zuid wil een cultuuromslag realiseren bij inwoners van Amsterdam Zuid en allen die 

er werken op het gebied van zorg en welzijn.  

Deze omslag zorgt ervoor dat wijkzorgprofessionals allrounders zijn in het herkennen van 

ondersteuningsvragen van inwoners van Zuid. Zij hebben niet alleen oog voor zaken die spelen op hun 

eigen vakgebied maar hebben ook zicht op andere ondersteuningsvragen. Zij kunnen vervolgens 

passende interventies organiseren waarbij zij gebruik maken van het hele wijkzorgnetwerk; zowel de 

formele als de informele partijen. Het behoud en bevorderen van de zelfredzaamheid en de eigen regie 

bij de inwoners van Zuid staat in hun handelen voorop. Ze werken vanuit een gekantelde benadering 

(van zorgen voor naar zorgen dat). Professionele ondersteuning wordt pas ingezet na benutting van 

eigen kracht, het eigen netwerk en de basisvoorzieningen.  

 

Doel 

Wijkzorg Zuid staat voor goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor alle 

inwoners van Amsterdam Zuid. De alliantie is de motor voor de verbinding van de partijen in Zuid. De 

alliantie stimuleert en faciliteert  een lerende netwerk-organisatie.  

 

Werkwijze 

De zeven deelnemende partijen in de wijkzorg Zuid alliantie, HVO-Querido, Particura, Puur Zuid, 

Dynamo, MEE Amstel en Zaan, Philadelphia  en Cordaan willen samen met alle partijen in het stadsdeel 

het wijkzorg netwerk duurzaam verbinden en versterken. 

De alliantie heeft van de gemeente Amsterdam de volgende opdrachten gekregen: 

•         heldere toegang en triage,  

•         door-ontwikkeling van het wijkzorgnetwerk en  

•         het bevorderen van de kennis, kunde en attitude bij de deelnemers.  

 

alliantie Wijkzorg Zuid, verbindt  en ontsluit  
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Rol alliantie 
De alliantie ziet zichzelf als de partij die een stimulerende en faciliterende rol vervult voor alle 

wijkzorgpartijen opdat het zorg- en ondersteuningsnetwerk in Zuid goed functioneert. Van een goed 

functioneren is sprake als bewoners op een passende manier zorg en ondersteuning krijgen. We 

spreken daarbij van ‘passend’ als er eerst wordt gekeken wat de bewoner zelf kan, eventueel met 

hulp van het eigen informele netwerk, daarna of het aanbod van welzijnsvoorzieningen soelaas kan 

bieden en dat pas als laatste, het sluitstuk dus, formele zorg aan bod komt.  

 

 

 

 

De alliantiepartijen hebben samen veel expertise in huis en hebben daarmee een brede  kijk op de 

behoefte van kwetsbare inwoners van Amsterdam Zuid.  

De alliantie Wijkzorg Zuid heeft sinds 1 april 2017 een projectleider. Zij heeft een coördinerende en 

stimulerende rol wat betreft de activiteiten in het jaarplan en houdt de voortgang in het oog. 

Daarnaast is zij degene die namens de alliantie met de gemeente (OJZ en stadsdeel Zuid)  in gesprek 

gaat wat betreft operationele zaken en tactische zaken.  

Meer informatie over de specifieke rollen van de alliantiepartners is te vinden in bijlage 1.  

Kenmerken van Wijkzorg Amsterdam Zuid 
In alle doelstellingen en acties is inherent aandacht voor de specifieke kenmerken van Amsterdam-

Zuid en de lokale netwerken. Als specifieke kenmerken zien wij bijvoorbeeld dat Zuid als geheel een 

relatief welvarend stadsdeel is, maar dat er binnen Amsterdam Zuid grote verschillen zijn. Ook zijn er 

in Zuid veel initiatiefrijke inwoners waardoor er ‘bottom up’ voorzieningen zijn ontstaan; er zijn 

stadsdorpen, burenhulpdiensten, en actieve winkeliersverenigingen die zich ook richten op de 

kwetsbare inwoners. Deze zullen uitdrukkelijk een plek krijgen bij de verdere opbouw van Wijkzorg 

Zuid. Ook wordt informatie opgehaald bij de gebiedsregisseurs en aangesloten bij de 

gebiedsagenda’s die door het stadsdeel zijn opgesteld. Daarnaast zal er altijd ruimte zijn voor 

actualiteiten die in de buurt/wijk/stad spelen. 

Een kenmerk van Amsterdam-Zuid is het grote aantal kleine huisartsenpraktijken en paramedische 

praktijken (fysiotherapie, logopedie etc.). In het jaarplan is daarmee rekening gehouden. Voor 

kleinere partijen is het lastiger aan te haken bij bijvoorbeeld wijktafels . Er wordt daarom onderzocht 
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of digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld het verbeteren van Google Drive) de aanhaking bij Wijkzorg 

kan versterken.  

 

Ook specifiek aan Zuid is de wijze waarop CHAGZ in Buitenveldert de wijktafels heeft gestart en 

ontwikkeld; een werkwijze die vervolgens is overgenomen in heel Amsterdam Zuid. De alliantie zal 

deze werkwijze continueren en deze doorontwikkelen voor zover nodig.  

Aanhaking bij de basisvoorzieningen, de samenwerking met het 

stadsdeel en de informele initiatieven in de wijk. 
We streven naar maximaal gebruik van de basisvoorzieningen  en haken aan bij de vele initiatieven 

die er zijn voor verdere samenwerking tussen wijkzorgpartijen. Op deze wijze willen we stimuleren 

dat deze voorzieningen gevonden worden door inwoners met een ondersteuningsvraag en dat 

zwaardere zorg pas wordt ingezet als informele zorg en basisvoorzieningen onvoldoende in de 

ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien.  

 

Een greep uit de bestaande projecten waar we bij aanhaken: 

 

Vanuit de welzijnspartijen Combiwel en Dynamo zijn Welzijnscoaches actief voor Welzijn op Recept. 

Vanuit het project GGZ in de Wijk  zijn GGZ coaches actief. Zij bevorderen de uitwisseling tussen zorg 

en welzijn maar stimuleren ook kennis over (omgang met) GGZ problematiek. Vanuit Dynamo-

Prisma is er inmiddels een LVB coach actief die een vergelijkbare inzet heeft voor de LVB doelgroep. 

Al deze coaches helpen de toegang tot het welzijnsaanbod en buurtinitiatieven te vergroten en 

toegankelijker maken voor diverse doelgroepen.   

 

 

In 2017 zijn ook de woningbouwcoöperaties meer betrokken bij de samenwerking met 

wijkzorgnetwerk. Zo is er een project bij de Marius ten Cate hof in Buitenveldert waar professionals 

van de corporatie (de huismeesters) die zorgen hebben over bewoners, snel de weg kunnen vinden 

naar Wijkzorg en naar de welzijnspartijen. 

 

Voor Elkaar in Zuid is er voor bemiddeling in en advies over informele ondersteuning in stadsdeel 

Zuid (Buurtdiensten, Buurtlijn (Combiwel) en BUUV (Dynamo)). Inwoners met praktische hulpvragen 

kunnen via dit initiatief op eenvoudige wijze in contact komen met buurtbewoners die iets voor een 

ander willen en kunnen betekenen. In dit verband moeten de als bewonersinitiatief gestarte  

burenhulpdiensten ( zoals de Algemene Hulpdienst Buitenveldert, de Heen en Weer dienst )niet 

worden vergeten. Dit soort diensten zijn actief zijn in verschillende wijken in Zuid en koppelen met 

veel inzet talloze vrijwilligers aan inwoners die bijvoorbeeld een vervoersvraag hebben, die 

boodschappen gedaan willen hebben of die samen willen wandelen.  

 

De stadsdorpen in Zuid (Vondeldorp, Zuid, de Pijp, de Rivierenbuurt en Olympiabuurt) zijn sociale 

netwerken, opgericht om te zorgen dat mensen mensen kennen en gekend worden: door allerlei 

activiteiten die mensen zelf willen doen en rond thema’s die zij zelf belangrijk vinden.  Stadsdorpen 

zijn elk op hun eigen wijze actief in het informeren van deelnemers en mensen in de wijk over 

aspecten van zorg en welzijn.  
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Vanuit AOC’s  in Buitenveldert  en de Pijp werken Dynamo, Combiwel en zorginstellingen samen in 

de opvang van zelfstandig wonende  ouderen met dementie. Daarbij worden ook buurtbewoners en 

omliggende voorzieningen zoals kinderopvangcentra en sportverenigingen betrokken.  

 

Verder zijn er veel netwerken waar professionals en soms ook buurtbewoners elkaar vinden op 

diverse onderwerpen. Ook hier een greep uit het aanbod:  

- In de drie wijken van Zuid  (Oud –Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt  en Buitenveldert)  zijn 

zeswekelijks wijktafels waar iedereen die actief is op het gebied van Wijkzorg 

(zorgprofessionals, welzijnsprofessionals, medewerkers madi’s, medewerkers stadsdeel) de 

gelegenheid krijgt elkaar te ontmoeten en te leren over de inzet van informele zorg en 

basisvoorzieningen.  

- Eens per drie maanden is in plaats van een wijktafel een Bitterballenborrel; een bijeenkomst  

die in de namiddag plaatsvindt waardoor ook huisartsen- en paramedische praktijken 

(fysiotherapie, ergotherapie etc.) en paramedi gemakkelijker kunnen aansluiten.  Ook 

deelnemers vanuit de basisvoorzieningen en de regisseurs Zorg- en Welzijn van het 

stadsdeel , de wijkagent , de apothekers, Stadsdorp coördinatoren, WPI medewerkers  en de 

trekkers van buurtinitiatieven kunnen deelnemen. 

- Er zijn daarnaast  ‘informele netwerkbijeenkomsten’ (broodje netwerk, netwerklunch) waar 

o.a. welzijnspartners, diaconaal werkers, jongerenwerkers, woningcorporaties en 

buurtregisseurs elkaar ontmoeten. 

- Ook heeft het stadsdeel recentelijk Participatieservice netwerken gestart in de verschillende 

gebieden, bedoeld om participatie van inwoners van Zuid aan te jagen.   

- En niet te vergeten de CHAGZ ( Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid) waarbij een 

groot deel van de huisartsen zijn aangesloten en die een belangrijke grondlegger is  voor het 

ontstaan van Wijkzorg Zuid.  

- AKAD netwerken van de doelgroepen LVB  (Licht Verstandelijk Beperkt)en psychiatrie. 

 

En tenslotte zijn er projecten als: 

- De ‘Age Friendly City’ projecten. 

- Dementievriendelijke stad projecten. 

- Stedelijke bijeenkomsten en expertmeetings op thema’s gerelateerd aan zorg en 

ondersteuning in de wijk. 

- De Aanpak Eenzaamheid – met focus op de Pijp-Rivierenbuurt 

- De Wijkbrede Aanpak  Pilot in Oud-Zuid; een project waarin samen met AHTI ( Amsterdam 

Health and Technology Institute ) door buurtbewoners en professionals uit de wijk 

zorgwekkende thema’s worden geïdentificeerd en een plan van aanpak wordt opgesteld. 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid kent deze initiatieven,  ondersteunt ze en maakt er vaak deel van uit. Zij  

wil als een scharnier functioneren om de verschillende netwerken met elkaar te verbinden opdat  de 

inwoner van Zuid optimale ondersteuning krijgt. Het kennen van de partners en het waarderen van 

ieders inzet en werkwijze is daar een voorwaarde voor.  
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De ontwikkelopdrachten voor Wijkzorg Zuid 
Elke alliantie heeft drie ontwikkelopdrachten meegekregen van de gemeente Amsterdam. 

 

· zorgen voor een heldere  toegang en triage, 

· doorontwikkeling van het netwerk en 

· bevordering van de deskundigheid.  

 

Voor alle drie ontwikkelopdrachten  geldt dat de alliantie in de zomer van 2017 brede werkgroepen 

heeft opgericht. Breed, omdat wijkzorgpartners vanuit verschillende organisaties en disciplines en 

zowel formele als informele partijen hieraan participeren. Ook verschillende afdelingen van het 

stadsdeel Zuid nemen deel zoals de mensen van WPI, van de sociaal loketten, van Meldpunt Zorg en 

Woonoverlast en de regisseurs basisvoorzieningen.  

Dit stimuleert de beweging binnen Wijkzorg richting de gewenste doelen en past bij de visie van de 

alliantie: het zijn van een aanjager in de cultuuromslag binnen Wijkzorg opdat inwoners van Zuid de 

zorg en ondersteuning krijgen die passend is voor hun situatie. 

 

De brede samenstelling van de werkgroepen zorgde ervoor dat meer kennis en ervaring beschikbaar 

is gekomen voor de uitwerking van de ontwikkelpunten. Het betekende ook dat we (de alliantie 

Wijkzorg Zuid) regelmatig de in het jaarplan 2017 geformuleerde activiteiten wilden aanpassen: met 

de nieuwe kennis en ervaring ontstaan ook nieuwe inzichten over wat wenselijk en haalbaar is. Het 

jaarplan 2018 bevat daarom een aantal punten bijstellingen als gevolg van het aldus ontstane 

voortschrijdende inzicht. 

 

Dit wordt in de paragrafen over de ontwikkelpunten duidelijk aangegeven: er is steeds een paragraaf 

‘jaarplan 2017’, een paragraaf ‘stand van zaken oktober 2017’ en een paragraaf ‘bijstelling 2018’.  

De paragraaf over ‘jaarplan 2017’ bevat de doelstelling (welke ook geldt voor 2018) en de voor 2017 

geformuleerde activiteiten. De doelstelling blijft ongewijzigd voor 2018, de activiteiten zijn 

regelmatig aangepast.  

Ontwikkelopdracht 1. We zorgen voor een heldere toegang en bieden 

triage 
 

Uit jaarplan 2017 

Triage 

Triage oftewel achtervang heeft hier  de betekenis van het snel, multidisciplinair en niet vrijblijvend 

beoordelen van een vastgelopen of onduidelijke casus. Daarbij geldt dat deze alleen wordt gedaan  

als blijkt dat de casus ook is besproken via collegiale consultatie maar dat deze consultatie geen 

oplossing heeft kunnen bieden.  

Voor deze achtervang hebben we een tijdelijk meldpunt ingericht: 

achtervangwijkzorgzuid@puurzuid.nl.   

Casussen die hier door wijkzorgprofessionals  worden gemeld zullen binnen vijf werkdagen van een 

advies worden voorzien.  Bij dat advies zijn de disciplines wijkverpleging, Zorg en Woonoverlast, LVB 

en  GGZ  betrokken.  
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Als er een stedelijk meldpunt achtervang gereed is zal daarbij aangesloten worden. Dit zal 

vermoedelijk in het najaar van 2017 zijn. 

 

Toegang 

Hoe laagdrempelig dit ook is, voor een deel van de inwoners is de stap naar zorgprofessionals niet 

vanzelfsprekend. Dit weten we uit eigen waarneming en uit signalen van buurtbewoners en 

vrijwilligers. We vermoeden  dat buren en vrijwilligers voor een klein deel van de inwoners van Zuid 

een laagdrempeliger toegang tot Wijkzorg kunnen zijn dan de wijkzorgprofessionals.   

In 2017 willen we checken of deze aanname klopt, op welke wijze buurtgenoten en vrijwilligers deze 

rol van eerste toegang het beste kunnen vervullen en wat zij hiervoor nodig hebben. We doen 

daarnaast een pilot waarbij een kleine groep buurtbewoners worden uitgenodigd hun zorgen over 

medebewoners te delen met wijkzorgwerkers die vervolgens een passend ondersteuningsplan 

kunnen maken. We haken daarbij aan op de bevindingen die de aanpak in de Marius ten Cate hof 

oplevert (zie ook blz 9).  

Bewoners in Zuid die de wijkzorgprofessionals niet weten te vinden, kunnen advies hierover inwinnen 

bij het sociaal loket. Deze zijn te vinden in het stadsdeelkantoor en op sommige dagdelen bij diverse 

huizen van de wijk. Deze toegang is op zich een goede aanvulling is op de bestaande toegang  bij 

wijkzorgprofessionals.  We willen in 2017 onderzoeken of de samenwerking op Wijkzorg rond deze 

sociaal loketten nog extra verstevigd moet worden om de hulpvraag van inwoners snel en effectief 

op te kunnen pakken.  

 

Stand van zaken oktober 2017 

Triage 

Het meldpunt achtervangwijkzorgzuid@puurzuid.nl  is vanaf juni 2017 bekend gemaakt via de 

wijktafelbijeenkomsten en vanaf medio oktober via een brochure voor wijkzorgpartners over 

wijkzorg. Er zijn nog geen casussen ingediend. Welke conclusies wij hieraan moeten verbinden is nog 

niet duidelijk. Navraag bij andere allianties leert dat ook zij geen of weinig meldingen binnenkrijgen. 

In 2018 wordt in ieder geval het meldpunt gecontinueerd en zal het bestaan en het doel ervan 

opnieuw bij wijkzorgprofessionals onder de aandacht worden gebracht via wijktafels, via brochures 

en via mailings. 

 

Toegang 

Uit tal van signalen die de alliantie heeft opgehaald, onder andere bij  het stadsdorp 

Pijp/Rivierenbuurt, bij de dialoogtafels  in Zuid (gehouden en georganiseerd door het stadsdeel) en 

bij deelnemers van de werkgroep Toegang en Triage, blijkt dat de toegang tot wijkzorg inderdaad 

niet voor iedereen gemakkelijk te vinden is. Het speelt met name bij mensen die, om wat voor reden 

dan ook, geen aansluiting (meer) hebben bij informatiekanalen als brochures, internetsites, speciale 

telefoonnummers (o.a. sociaal loket), rubrieken in bladen of inlooppunten als de huizen van de wijk 

of het sociaal loket.  Aangegeven wordt dat de ondersteuningsvraag van deze categorie mensen 

vrijwel alleen via kennissen in de wijk tot uitdrukking kan komen. In overleg met de werkgroep is 

besloten de pilot zoals die in het jaarplan van 2017 is voorgesteld, aan te passen (zie hieronder). 

 

Bijstelling voor 2018 

We streven ernaar dat alle professionals en informele sleutelfiguren, actief op gebied van zorg, 

welzijn en ondersteuning zich bewust zijn van het concept Wijkzorg en hoe dit is neergezet in 
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Amsterdam. Zij kennen hun toegangsrol tot wijkzorg, ze weten deze toegangsrol te vullen en te 

communiceren. Gekanteld denken is daarbij de norm. De professionals zijn daarom op de hoogte 

van het laagdrempelig aanbod in de wijk; basisvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de wijk en 

weten deze, eventueel via sleutelpersonen, in te zetten bij zorgvragen.  

In 2018 onderzoeken we hoe we bewoners met een sleutelpositie in de buurt beter kunnen 

ondersteunen. We willen met hen nagaan hoe we samenwerking kunnen verbeteren, waarbij we 

privacyregels en omgang daarmee ook serieus verkennen in mogelijkheden en belemmeringen. 

Zodat sleutelfiguren ervaren beter aangehaakt te zijn bij het wijkzorgnetwerk en dat hun zorgen 

serieus genomen worden.  

 

In dit project, met sleutelpersonen toegang tot wijkzorg,  komen 

feitelijk alle drie ontwikkelopdrachten samen. We werken in dit project 

aan laagdrempelige toegang, gaan na op welke wijze de deskundigheid 

van alle wijkzorgspelers vergroot en benut kan worden en versterken 

het wijkzorgnetwerk in een buurt. Daarbij is veel aandacht voor de 

kracht van informele partners.  

 

We zijn op de hoogte van de gewenste aanvullingen in de bestaande informatievoorziening zoals de 

flyers ‘Zorg en ondersteuning in de wijk’, vanuit de stad, de flyers van het Sociaal Loket en de flyer 

van ‘voor elkaar in Zuid’ en ontwikkelen in 2018 daarop een actieplan. Daarbij hebben we oog voor 

de verschillende ( kwetsbare) doelgroepen.  

De werkgroep Toegang en Triage richt zich op de kernboodschap; ‘Iedereen kan  toegang tot 

Wijkzorg zijn of vinden’ en onderzoekt met elkaar hoe deze kernboodschap concreet kan worden 

gemaakt en uitgedragen. 

 

Verder is het plan een ‘welkomstservice’ op te zetten voor mensen  die uitstromen uit de MO/BW 

keten. Doel hiervan is dat zij kennis kunnen maken met sleutelorganisaties in de wijk. 

Ontwikkelopdracht 2. We bevorderen deskundigheid in het netwerk 
 

Voor deskundigheidsbevordering gaat het om twee thema’s.  

Ten eerste het thema dat betrekking heeft  op vaardigheden van professionals om te kunnen 

‘kantelen’, een breed vraagverhelderingsgesprek te voeren en het wijkzorgnetwerk in te zetten 

(zowel formeel als informeel)  om de hulpvrager zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen. 

Hierover hebben we drie doelen geformuleerd.  

· Professionals doen aan brede vraagverheldering bij intake en begeleiding 

· Professionals weten de gekantelde werkwijze toe te passen. 

· Professionals kennen het netwerk, zowel formeel als informeel en weten dit in te zetten 

 

We vinden dat hier de belangrijkste taak ligt voor de alliantie wijkzorg. Meer dan om kennis gaat het 

om een cultuuromslag; hoe zie je de kanteling terug in het handelen van de wijkzorgmedewerkers.  

 

Ten tweede gaat dit ook over de vraag naar specifieke kennis.  Deze komt aan de orde in het 

volgende doel.   
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· De kennis over specifieke thema’s/doelgroepen is vergroot.  

 

Tijdens de inspiratiebijeenkomst  en in de werkgroep is benoemd dat  er behoefte is aan kennis op 

een aantal onderwerpen:  

- omgang met LVB;   

- GGZ-problematieken  

- gespreksvoering over bv. alcohol in het kader van vroegsignalering;  

- zelfredzaamheid- wat is nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.  

 

Uit het jaarplan 2017 

Mbt het eerste thema (vaardigheden):  

We erkennen dat deze doelen in stappen gehaald moeten worden en dat in 2017 nog veel 

professionals zich onvoldoende bewust zijn van de nieuwe eisen en vaardigheden die Wijkzorg  vergt. 

Als we in 2017 deze bewustwording kunnen realiseren, is er al veel winst geboekt. 

Als uitwerking van deze doelen voor 2017 zullen alliantiepartners ieder per 1 september 

ambassadeur(s) aanstellen die de kennis en toepassing van brede vraagverheldering en kanteling 

uitdragen. Omgaan met kantelen en  de brede vraagverheldering blijven daarnaast onderdelen van 

de wijktafels.  

 

Mbt het tweede thema (kennis): 

Kennis is bij specifieke netwerkpartners in ruime mate aanwezig.  De alliantie zal de wijkzorgpartners 

uitnodigen om voor wijkzorgmedewerkers introductie-trainingen te organiseren over hun doelgroep 

of over een  thema.  Hiervoor stelt zij ook een budget beschikbaar. 

 

Stand van zaken oktober 2017 

Wat betreft het eerste thema (vaardigheden):  

De aanstelling van ambassadeurs is verschoven naar 2018 in verband met de benodigde 

voorbereidingstijd.  

Er is afgelopen maanden met name aandacht gegeven aan het opbouwen van kennis over de 

netwerken in de buurt. In november en december zijn er kennismakingsrondes per fiets door de drie 

wijken van Amsterdam Zuid. Deze ‘Jekuntmeer tours’ zijn georganiseerd door de alliantie in 

samenwerking met de Omslag. Tijdens deze Tours kunnen wijkzorgpartners kennis maken met 

elkaar en met het aanbod aan informele en basisvoorzieningen in de wijk. In de Pijp/rivierenbuurt is 

het thema: taalachterstand, integratie, statushouders. In Oud Zuid is het thema: informeel aanbod 

en in Buitenveldert Ouderen, dementie en eenzaamheid. 
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Er gebeurt anno 2017 al veel op gebied van deskundigheidsbevordering in de 

Wijk; zoals een project waarin gekeken wordt naar samenwerking met 

ervaringsdeskundigen (van o.a. team Ed), het project veilig zelfstandig met geld; 

waarin wordt ingezet op bewustwording van inwoners en professionals in 

signaleren van problemen bij mensen die niet goed meer zelfstandig kunnen 

pinnen- afhankelijk raken van anderen, en wat we daarin kunnen doen om te 

ondersteunen. 

Ook zijn er al veel trainingen in de wijk, bijv. om beter te signaleren en leren 

omgaan met mensen met LVB, het aanbieden van ‘Op eigen Kracht’ trainingen, 

‘Ouder Wijzer’ trainingen en bijv. het bieden van informatiebijeenkomsten en 

trainingen voor mensen met dementie en hun naasten.  

Het aanbod van deze trainingen en info bijeenkomsten willen we inzichtelijk 

maken voor het brede netwerk en we willen wijkzorgprofessionals stimuleren 

om deze onder de aandacht te brengen bij bewoners en collega’s 

 

Wat betreft het tweede thema (kennis): 

In 2017 is met name ingezet op het ophalen van scholingswensen. Daarbij wordt aangehaakt bij 

bestaande bijeenkomsten. Zo organiseert de GGD op 5 oktober de eerste netwerkbijeenkomst  

‘Voorkom vallen in Buitenveldert’ in Buitenveldert. Het onderwerp valpreventie gaan we gebruiken 

als voelspriet om andere scholingsvragen vragen op te halen opdat het aanbod van 2018 daarop 

afgestemd kan worden.  

 

Bijstelling jaarplan 2018 

Wat betreft gekantelde werkwijze en gedragsverandering zijn er drie niveaus:  

1. Gedragsverandering bij de professional / de informele werker.  

Deze willen we stimuleren door de inzet van ambassadeurs die in de praktijk kunnen laten zien wat 

gekanteld werken is en door vormen van meelopen met elkaar organiseren. 

 

Met het oog op het borgen van de kanteling in het dagelijkse werk bereiden we een Doe-dag voor 

wijkzorgmedewerkers. Wat doe je als je in de wijk werkt? Gekanteld werkt? Netwerk van de inwoner 

versterkt? Vragen levensbreed benadert?  De voorbereiding van deze dag, te realiseren begin 2018, 

is in gang. De dag zal in het teken staan van anders en praktisch en omgekeerd. De 

professionals/informele werkers gaan de straat op om een ander gesprek voeren. We ontwikkelen 

oefeningen die gericht zijn op gekanteld werken, onder andere ontleend aan community building en 

community care.  We organiseren dit in samenwerking met onder andere de dementiecoach van de 

Zonnehuisgroep en Cordaan.   

 

2. Gedragsverandering bij de cliënt/patiënt/deelnemer/inwoner 

3. Gedragsverandering bij de omgeving (familie) van de inwoner 

 

Deze twee gedragsveranderingen willen we stimuleren door cliënten zelf laten vertellen wat bij hen 

gewerkt heeft: ‘wat heeft mij geholpen om weer zin te krijgen, buiten de deur te gaan, met andere 

in contact te komen’, in gesprek met wijkzorgwerkers en op plekken of bijeenkomsten  waar 

buurtbewoners komen.  

Hiermee willen we ook helpen om meer inzicht te krijgen in hoe het netwerk van inwoners verder 

versterkt kan worden.  
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Nadere invulling van de thema’s ‘Netwerkversterking van de inwoner’ en ‘vertrouwen overdragen; 

wat heb je nodig om een andere partij ingang te laten krijgen bij een bewoner’ bepalen we in 

overleg met de werkgroep in Q4 van 2017. Het cliëntperspectief is ook hier een belangrijke bron  van 

informatie. Bieden van oefening  in motivational gespreksvoering kan hier een onderdeel in zijn. 

 

Wat betreft het tweede thema (kennis):  

In 2018 wordt verder gewerkt aan het aanbieden van trainingen over specifieke onderwerpen. 

Uitgangspunt blijft dat gespecialiseerde aanbieders hun kennis over een onderwerp of doelgroep via 

trainingen of workshops aanbieden aan andere wijkzorgpartners.  

è Omdat dit ook een speerpunt is voor veel andere allianties, zal de alliantie Wijkzorg Zuid dit 

samen met de andere allianties oppakken. 

 

Ook werken we in 2018 aan ijkpunten welke antwoord geven op de vraag  ‘wanneer is een 

professional ‘wijkzorgproof?’. Dit helpt organisaties  bij het geven van sturing aan de 

ontwikkelopgave.  

Ontwikkelopdracht 3. We doen aan doorontwikkeling van  het 

netwerk 
 

Bij een goed ontwikkeld netwerk kennen wijkzorgpartners elkaar en weten elkaar te vinden opdat 

zij, na de brede vraagverheldering, inwoners van Zuid passend kunnen adviseren en ondersteunen. 

 

Netwerkpartners (formeel  en informeel en vanuit verschillende domeinen en voorzieningen)  

kunnen elkaar vinden op buurtniveau, gebruiken elkaars expertise en kennis  en zij weten van 

elkaar waar zij voor ingezet kunnen worden. Welzijnsvoorzieningen en informele voorzieningen 

zijn bekend bij zorgprofessionals en worden door hen ook ingezet.  

 

Uit het jaarplan 2017 

Bij de doorontwikkeling van het netwerk staan de huidige wijktafelbijeenkomsten centraal en is 

behoud en versterking van deze bijeenkomsten uitgangspunt. Een goede en relevante 

vertegenwoordiging van netwerkpartners bij de wijktafels is belangrijk omdat de wijktafels de plek 

zijn waar samen vaardigheden worden ontwikkeld voor kanteling. Daarnaast is het dé plek waar 

samen kennis wordt opgedaan over: 

· wat er speelt in de wijk,  

· de basisvoorzieningen,  

· het informele (welzijns) aanbod, 

· het formele aanbod van zorgaanbieders. 

Hierdoor komt betere afstemming tot stand van  vraag en aanbod in zorg en ondersteuning.  

 

Voor 2017 blijven we de wijktafelbijeenkomsten inrichten om  in een veilige en constructieve setting 

te kunnen werken aan ´kanteling´. We bieden tijdens de wijktafels ook ruimte om knelpunten te 

delen en om aan knelpunten te werken. We zoeken naar een geschikte werkvorm hiervoor en 

experimenteren hiermee. We stimuleren netwerkpartners deel te nemen aan wijktafels. Maar we 
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willen ook inzicht. We monitoren daarom de deelname en de waardering van de 

wijktafelbijeenkomsten. Daarnaast willen we weten van onze partners in de Wijkzorg wie en wat zij 

missen in het lokale aanbod van zorg en welzijn.  

 

Uit onderzoek van 1elijn Amsterdam weten we dat in Amsterdam Zuid nog relatief  veel huisartsen 

niet op de hoogte zijn van het begrip Wijkzorg Zuid. We sluiten daarom vanaf september eenmalig  

aan bij verschillende huisartsenbijeenkomsten om uitleg te geven over Wijkzorg en vragen van hen te 

beantwoorden.  

 

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de wijktafels nog niet 

iedereen bereiken. Eén van de aandachtspunten is dat kleine 

organisaties (bijvoorbeeld huisartsen maar ook 

vrijwilligersorganisaties) moeite hebben de netwerktafels bij te wonen. 

We willen daarom onderzoeken wat er nodig is om deze mensen wél 

nauwer bij het netwerk te betrekken. Het verbeteren van de digitale 

vindbaarheid is een veel genoemde wens. 

 

Stand van zaken oktober 2017 

We hebben een folder voor de wijkzorgpartijen ontwikkeld die toelichting geeft op de rol van 

wijkzorg en de alliantie.  

Deze folder wordt vanaf medio oktober verspreidt binnen het brede netwerk.  

Afgelopen maanden zijn er in alle drie buurten wijktafels georganiseerd. Deze hadden als thema 

‘mantelzorgondersteuning’. De bijeenkomsten werden goed bezocht maar nog lang niet alle 

relevante partners zijn aanwezig. Met name wijkverpleegkundigen en huisartsenpraktijken zijn 

onder vertegenwoordigd.  

Er is actie ondernomen om met name de huisartsenpraktijken in Oud Zuid beter te betrekken bij 

wijkzorg. Dit in samenwerking met 1
e
 lijn Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Zuid, Combiwel en de 

CHAGZ. Er zijn mailingen verstuurd (1
e
 lijn Amsterdam, CHAGZ) en praktijken zijn bezocht. De 

opbrengst van deze inspanningen laat zich nog niet zo zien. Wel is het aantal aanmeldingen van 

huisartsen voor Welzijn op recept in deze wijk gestegen.  

Eind 2017 doen we een onderzoek naar de effectiviteit van het netwerk vanuit professionals en 

vanuit cliëntperspectief.   

 

Bijstelling jaarplan 2018 

We werken dit jaar aan betere vindbaarheid van wijkzorginformatie voor alle wijkzorgmedewerkers. 

We werken samen met andere allianties aan een website voor wijkzorgpartners. Deze website bevat 

informatie over het netwerk, over de voorzieningen en over nieuwe ontwikkelingen. De website 

komt in plaats van de Google Drive, die lastig benaderbaar is en ook geen zoekfuncties heeft.  

We maken een actieplan naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek dat we eind 2017 

doen naar de effectiviteit van het netwerk vanuit professionals en vanuit cliëntperspectief. We gaan 

in gesprek met deelnemers (en wegblijvers!) aan wijktafels om te kijken hoe wij de wijktafels kunnen 

verbeteren en op welke andere wijzen wijkzorgpartners bij het netwerk betrokken kunnen worden. 

We leren daarbij van de voornemens van de alliantie in Zuidoost om netwerken te stimuleren 

waarbij via appgroepjes wijkzorgpartijen elkaar snel kunnen vinden.    
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We gaan door met het werken met thema’s in de wijktafels en het thema gericht casussen 

bespreken.  

We zetten in op het ondersteunen van kleine buurtgerichte initiatieven waarbij wijkzorgpartners 

elkaar leren kennen en vertrouwen ontwikkelen in elkaars kennis en kunde. Het gaat hier om kleine 

initiatieven die ontstaan behoeften in de wijk.  Op dit moment komt de GGZ met een groot aantal 

partijen bijeen om casuïstiek te bespreken. Een groot aantal van deze partijen komt ook naar de 

wijktafels. We gaan kijken of het zinvol is deze te integreren binnen de huidige wijktafels. 

Op het gebied van mantelzorgondersteuning worden contacten gelegd met partijen (thuiszorg, 

transferverpleegkundigen) om de vindbaarheid van mantelzorgers te vergroten opdat hen in een 

vroeg stadium ondersteuning geboden kan worden.  

 

Op dit moment is er nog weinig verbinding / uitwisseling tussen de sociaal werker, de welzijnscoach, 

de ( wijk- ) verpleegkundigen en de POH-er (huisarts) We gaan in deze vierhoek investeren om de 

samenwerking en dienstverlening te versterken. In 2018 gaan we onderzoeken of dit kan binnen de 

huidige wijktafelstructuur of dat dit overleg apart georganiseerd moet worden)  

 

Communicatie 
 

Alle drie ontwikkelopdrachten vereisen dat er goed en gemakkelijk gecommuniceerd kan worden. 

De alliantie stimuleert het elkaar ontmoeten en netwerken. Digitale vindbaarheid van alle 

netwerkpartners is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Tot nu toe was het maken en onderhouden 

van een ´Google Drive´ daarvoor het aangewezen hulpmiddel. Maar ideaal is het zeker niet.  

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

op”, zijn veel gehoorde uitspraken. 

 

Dit speelt zeker niet alleen in Amsterdam Zuid. Alle projectleiders van de allianties in Amsterdam 

hebben de conclusie getrokken dat de Google Drives niet werkbaar zijn voor een groot netwerk. 

De projectleiders zijn het unaniem eens dat de drives aan vervanging toe zijn om de volgende 

redenen: 

  

· Er is geen adequate beveiliging  

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

· Het is alleen toegankelijk voor personen die al onderdeel zijn van het netwerk 

· Het is niet gebruiksvriendelijk door de mappenstructuur en daardoor tijdrovend! 

· De Google Drives worden daardoor weinig geraadpleegd 

· Het is niet geschikt als netwerkinstrument 

  

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 wat 

contactgegevens op de gemeentelijke website voor zorgprofessionals.  
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Samenwerking met andere allianties 

De vindbaarheid van wijkzorg op lokaal niveau en tussen de stadsdelen willen de allianties daarom 

eenduidig en snel toegankelijk maken door een gezamenlijke website op te zetten naast die van 

de gemeente. Deze website krijgt als domeinnaam: wijkzorg-amsterdam.nl. Op deze website krijgt  

elke alliantie een eigen pagina (naast gezamenlijke onderdelen). 

 

Wijkzorg- amsterdam.nl richt zich op versterking van de vindbaarheid van lokale wijkzorgnetwerken 

als ook de vindbaarheid van wijkzorgpartners onderling, activiteiten en initiatieven in de wijk. 

Op wijkzorg-amsterdam.nl kan de netwerkpartner straks in een oogopslag zien wanneer in zijn of 

haar wijk een volgende wijktafel is en wanneer andere lokale of stedelijke netwerkactiviteiten 

plaatsvinden 

De site krijgt links naar de sites van de gemeente: Amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/. Deze richt 

zich ook op de inwoners van Amsterdam. De samenwerking van de allianties met de gemeente (OJZ) 

leidt tot betere informatievoorziening voor alle betrokkenen.  

  

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 de nu gebruikte (Excel) documenten kan vervangen. 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. 

  

De projectleiders van Oost en West zijn de trekkers voor het maken van de website.  Drie 

verschillende webbouwers ontvangen eind oktober een request for proposal. De ontwerpkosten 

zullen voor het einde van het jaar inzichtelijk zijn. De opstartkosten worden door alle zeven allianties 

bekostigd vanuit het resterende budget 2017; de alliantie in Amsterdam Zuid reservereert hiervoor 

€20.000.  Voor 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag ad 5.000 euro per alliantie voor de 

verdere bouw en aanpassingen. Het idee is om een communicatiemedewerker aan te stellen die 

voor alle zeven nieuwsbrieven maandelijks het nieuws verzamelt, schrijft en/of redigeert. 

 

Maar er zijn meer initiatieven op het gebied van communicatie.  

Movisie werkt samen met de alliantie Wijkzorg Zuid en met input van  de alliantie in Zuidoost aan 

een infographic. Deze infographic  wordt een instrument waarmee zowel het ondersteunings- en 

zorgnetwerk van ouderen in beeld gebracht kan worden (met namen, contactgegevens en eventueel 

foto’s) als de beschikbare mogelijkheden voor participatie, ondersteuning en zorg in de omgeving. 

De tool wordt een doorontwikkelde versie van een eerdere infographic van Movisie (‘Wie is wie in 

de wijk’). 

Met deze tool werken we aan een verbetering van: 

· de toegang tot wijkzorg,  

· de deskundigheid van wijkzorgpartners  

· de netwerken binnen de wijkzorg 

 

Uitgangspunt is dat deze tool niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen geschikt 

is. 

  



 

 

 alliantie Wijkzorg Amsterdam Zuid. Jaarplan 2018            Pagina 19 12-02-2018 

De organisatie van Wijkzorg Zuid 
 

Het overzicht op deze bladzijde geeft aan hoe de alliantie Wijkzorg Zuid haar werk organiseert. 

De belangrijkste werkvormen zijn de wijktafelbijeenkomsten en de werkgroepen. Er zijn er van ieder 

drie. Er is een wijktafel in Oud Zuid, in de Pijp/Rivierenbuurt en in Buitenveldert. De deelnemers 

ervan komen zes wekelijks bij elkaar.  Verder heeft iedere ontwikkelopdracht een eigen werkgroep. 

Er is een werkgroep voor ´Toegang en Triage´, een werkgroep voor ´Deskundigheidsbevordering´ en 

een werkgroep voor ´doorontwikkeling van de netwerken´.  

Deze wijktafels en werkgroepen trekken voor een groot deel de uitvoering van het jaarplan. Ze 

bestaan uit deelnemers van het brede netwerk.  

De projectleider en de vertegenwoordigers van  de werkgroepen en de wijktafels vormen samen de 

projectgroep. In de projectgroep worden de wijktafels voorbereid, wordt de voortgang van de 

werkgroepen besproken en worden de activiteiten op elkaar afgestemd.  

 

De adviesgroep kan de projectgroep gevraagd adviseren en kan de stuurgroep gevraagd maar ook 

ongevraagd adviseren. Aan de  input van de adviesgroep wordt opvolging gegeven in de (uitwerking 

van) de jaarplannen. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die niet in de 

alliantie zitten en die mandaat hebben over hun organisatieonderdeel welke betrokken in bij 

Wijkzorg en Zuid. In de aanloop naar de alliantievorming  in Zuid werd deze groep de 

begeleidingsgroep genoemd.  

De stuurgroep wordt gevormd door managers/projectleiders van de alliantiepartners. Zij leggen 

uiteindelijk ook de verantwoording af aan de gemeente Amsterdam over het gevoerde beleid.  

 

 

In bijlage 1 is per alliantiepartner benoemd wat zijn/haar rol is.  

Bijlage 2 geeft een overzicht van de deelnemers van de werkgroepen 

Bijlage 3 bevat de deelnemers aan de Adviesgroep.   

Werk- en overlegvorm Taken  Deelnemers Frequentie van 

samenkomst 

Wijktafels/wijkzorgnetwerkoverleggen 

en werkgroepen 

 

Operationele 

taken tbv de 

uitvoering  

Professionals op 

uitvoerend of 

teamleidersniveau 

afkomstig uit brede 

netwerk 

Afhankelijk van de 

inhoud 

Projectgroep  Coördinatie en 

rapportage   

Vertegenwoordigers 

van de werkgroepen, 

Projectleider Wijkzorg 

Zuid 

Eens per vier 

weken 

Adviesgroep/begeleidingsgroep Adviseert 

projectgroep en 

Stuurgroep 

Vertegenwoordigers 

van organisaties die in 

de wijk werken, zowel 

formeel als informeel 

Eens per vier 

maanden 

Stuurgroep Sturing op 

voortgang en 

inhoud 

Managers van de 

alliantiepartners met 

beslissingsbevoegdheid 

aangaande alliantie 

beleid  

Eens per vier 

maanden, bij 

aanvang eens per 

zes weken. 
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Afsluitend 
 

In dit jaarplan hebben wij aangegeven op welke wijze wij richting geven aan de ontwikkeling van 

Wijkzorg Zuid. Rode draad daarin is het faciliteren aan aanjagen van netwerken van wijkzorgpartners 

opdat inwoners van Zuid de passende zorg en ondersteuning krijgen. Dit doen wij onder meer door 

het geven van informatie, het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van ontmoeting en 

ontwikkeling maar ook door het betrekken van andere wijkzorgpartners bij onze 

ontwikkelopdrachten; al doende leert men elkaar kennen, waarderen en vinden! 
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Bijlage 1 Overzicht van het trekkerschap per alliantiepartner 
 

   

HVO-Querido Werkgroep Toegang en Triage   

Particura, Werkgroep Toegang en Triage Wijktafel Oud Zuid  

Puur Zuid, Werkgroep 

deskundigheidsbevordering 

Wijktafel Pijp Rivierenbuurt 

Dynamo, Werkgroep Doorontwikkeling 

netwerken 

 

MEE Amstel en Zaan Werkgroep Toegang en Triage  

Philadelphia Werkgroep 

deskundigheidsbevordering 

 

Cordaan Werkgroep Doorontwikkeling 

netwerken 

 

 

NB : het trekkerschap van de Wijktafel in Buitenveldert wordt gedaan door de CHAGZ, de 

coöperatieve huisartsen vereniging in Zuid.  
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Bijlage 2 Deelnemerslijsten werkgroepen 
 

Toelichting: 

Om de ontwikkelopdrachten uit te werken is heeft de alliantie Wijkzorg Zuid een groot aantal 

wijkzorgpartners gevraagd mee te denke en te doen in de werkgroepen. Hieronder een overzicht 

van de participanten. De trekkers van de werkgroepen namens de alliantie staan in cursief. 

 

Deelnemerslijst werkgroep Toegang en Triage 

 

Judith den Hartogh Alliantie Wijkzorg Zuid:  HVO-Querido 

Frieda Kooij Alliantie Wijkzorg Zuid:  Particura 

Zjaak Maas  Alliantie Wijkzorg Zuid:  MEEAZ 

Andor Kwee Stadsdeel Amsterdam Zuid  

Caroline Korsten MEEAZ 

Helga Spel Combiwel 

Martijn Companjen Dynamo Welzijn 

Anne Jacobse/ Karin  Voortman/ Madelon Bos Combiwel Welzijn 

Daniel de  Groot  Stadsdeel Amsterdam Zuid  

Sjoukje van ‘t Veer Regisseur Zorg en Welzijn de Pijp/ Rivierenbuurt 

Greet Krijger / Leontien Kuip HVO Querido 

Janneke Wattel/ José de Nijs Puur Zuid  

Nicolien Reith Mantelzorgmakelaar 

Isis Jonker  Ergotherapie Hartel 

Gabrielle Broer  Sociaal Loket 

Manon Vos Meldpunt Zorg en Woonoverlast 

Hans Wamsteeker Bewoner/  Wijkkrant Buitenveldert-Zuidas 

Marjan Stomph Bewoner/werkgroep  zorg en wonen Stadsdorp 

Rivierenbuurt 

Ariadne Koko Bewoner / vrijwilligster en mantelzorgster 

 

Deelnemerslijst werkgroep Doorontwikkeling netwerken 

Joanne Sarker Cordaan 

Wilma Borgt Dynamo 

Elisabeth Beckers Amstelring 

Henriette Kruijt Combiwel 

Ariane Hagen/Maarten Schiffelers Fysiotherapie Breestraat 

Linske Vreugdenhil Fysiotherapie Minerva 

Marita van Onna ZHGA AOC Ontmoetingscentrum 

Simone Knaapen Dynamo 

Pauline Kolsteeg,  Village de pijp 

Peter van Maaren Actieve bewoner de Pijp 

Jelle Houtsma-Grech SooZ 

Gonny Houben WPI, 
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Manon Verlaan PuurZuid 

Margo Langedijk Odensehuis 

Tamara van Beeck  Cordaan 

Aleid Geurts Hvoquerido.nl 

Greet Muylaart GGZ Ingeest 

Zouhair Banouche  Stadsdeel Zuid  

Titiana  Team Ed 

 

Deelnemerslijst werkgroep Deskundigheidsontwikkeling 

Nelleke Hof  Alliantie Wijkzorg Zuid:  Philadelphia  

Jacqueline van der Willigen Alliantie Wijkzorg Zuid:  Puur Zuid  

Hester van den Berg-Bakker Cordaan 

Karin Hanekroot Vrijwilligersacademie 

Moni Hanasbei   Dynamo 

Doppy den Ouden  GGZ Ingeest/Actenz 

Jolanda Oomen Cordaan Thuiszorg 

Hanane Achir Regenboog 

Pauline Luimes Stadsdeel Zuid, 

Derk van Buuren  Stadsdeel Zuid WPI 

Linske Vreugdenhil Fysiotherapie Minerva 

Marita van Onna AOC Buitenveldert 

Elisabeth Beckers Amstelring 

Jelle Houtsma – Grech SooZ 
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Bijlage 3 Leden adviesgroep Wijkzorg Zuid  
 

Astrid Ketel  GGD 

Wim van der Pas CHAGZ 

Tessa Goosens Stadsdeel Zuid, basisvoorzieningen  

Margo Langedijk Odensehuis 

Monique de Vries  Combiwell 

Gert Jan Kesseler GGZ Ingeest 

Ragna Louman  HVO Querido  

Michelle Bernardus  Stadsdeel Zuid , sociaal loket 

Neel Schouten GGZ Ingeest - ACT 

Marcel Dijkens  Prezens 

Erik Groot Kormelink WMO raad 

Sanne van der Giessen Puur Zuid  

Henriet Groenendijk  ZHGA 

Ton Holman  Leger des Heils  
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Bijlage 4 Afkortingenlijst (A.L) 
 

Afkortingenlijst Amsterdam tbv de Wmo.  

 

Oktober 2017 

 

Afkorting Omschrijving 

AO  Ambulante ondersteuning. 

Ondersteuning die wordt gegeven aan thuiswonende inwoners met als doel”  

1. Grip op het dagelijks leven en persoonlijk functioneren 

2. Opbouwen en onderhouden sociaal netwerk 

3. Deelnemen aan het maatschappelijk leven 

AOV Aanvulling Openbaar Vervoer. Vervoers hulp bij beperking/ziekte 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten --> vervangen door WLZ 

BW Beschermd Wonen: Een regeling voor iedereen die niet zelfstandig kan 

wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg. Bij het CIZ kan een aanvraag worden gedaan 

voor Wlz-voorzieningen (wordt door het Rijk geregeld) 

GGZ Geestelijke Gezondheid Zorg 

DB Dagbesteding. Activiteiten die overdag in groepsverband worden uitgevoerd. 

Doel van deelname aan dagbesteding is het structureel bevorderen of 

behouden van sociale contacten en maatschappelijke participatie of 

begeleiden bij achteruitgang 

hiervan. 

HBH Hulp bij Huishouden. Het doen van huishoudelijke activiteiten bij 

Amsterdammers die dit niet (meer) zelf kunnen (regelen).  

IAB Indicatie Advies Bureau. Als de benodigde ondersteuning met een PGB 

wordt betaald, dan moet de mate van benodigde ondersteuning eerst 

worden aangevraagd  door het IAB.  

MaDi Maatschappelijk Dienstverlener: een door de gemeente gesubsidieerde 

organisatie waar Maatschappelijke Diensten worden geleverd aan 

bewoners. Voorbeelden zijn: ondersteuning mantelzorgers, 

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, sociale raad etc. 

LO Logeeropvang: Bij logeeropvang gaat  iemand logeren bij een professionele 

aanbieder van logeeropvang (bijvoorbeeld in een instelling of logeerhuis). 

Het doel van de logeeropvang is het voorkomen van overbelasting van de 

mantelzorger. 

MO Maatschappelijke Opvang. Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of 

verslavingsproblemen (onvoldoende of beperkte zelfredzaamheid) krijgen in 

de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een 

stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het 

hoofd. 

PGB  Persoonsgebonden budget. Hierdoor is het mogelijk zelf te bepalen waar je 

je zorg 'inkoopt'.  

RIS Wijkzorg RIS Wijkzorg is een digitaal systeem waar de dossiers van cliënten uit 

Wijkzorg beheerd en geregistreerd worden. RIS Wijkzorg is ook van belang 

voor de facturering van de geleverde ondersteuning.  
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Wlz Wet langdurige zorg. Vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag 

intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met 

vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking. Het Rijk regelt de voorzieningen voor 

de Wlz. 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning = lichtere zorg dan WLZ. DE Wmo 

wordt uitgevoerd door gemeenten.  

ZIN Zorg in Natura. Zorg in natura is zorg die de zorgaanbieder regelt. Dit in 

tegenstelling tot zorg die via een PGB wordt aangeboden. De zorgaanbieder 

bepaalt hoe de zorg wordt geleverd en zorgt voor de administratie. 

Zorgaanbieder Een instelling die zorg aanbiedt. Voor Wmo zorg betreft dit Logeeropvang, 

Dagbesteding, Huishoudelijke Hulp en Ambulante Ondersteuning.  

ZRM  Zelfredzaamheidmatrix: De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een methodiek 

ontwikkeld door de GGD. Vanaf januari 2015 screenen professionals in 

Wijkzorg de zelfredzaamheid van de cliënt met behulp van de ZRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


