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1. Uit de startblokken 

 

Op dinsdag 27 juni 2017  is in Zuidoost de wijkzorgalliantie uit de startblokken gekomen. Die middag 

hield Wijkzorgalliantie Zuidoost haar startbijeenkomst voor ruim 120 betrokken en benieuwde 

deelnemers, zoals professionele en informele zorgverleners, vrijwilligers en burgers die zich verbonden 

voelen met zorg en welzijn in Zuidoost. Zij werden over het werk en doelstellingen van de wijkalliantie 

geïnformeerd en in 9 workshops, mede georganiseerd door partners uit de wijk, kregen de deelnemers 

een inkijkje in de beoogde ontwikkelingen en thema’s. De bijeenkomst was bijzonder geslaagd, 

iedereen was goed geïnformeerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan. 

 

De wijkalliantie Zuidoost is een samenwerking van: Cordaan, Amstelring, Volksbond Streetcornerwork, 

MEE Amstel en Zaan, Amsta, MaDi zuidoost, Amsterdam Zuidoost en Diemen. 

 

De alliantie ziet zichzelf als startmotor en heeft als hoofddoel om de wijkzorg in Zuidoost écht verder 

te brengen, in lijn met de gemeentelijke visie. Het echte motorblok wordt gevormd door het 

samenwerkingsverband tussen professionele en informele zorgorganisaties en waar mogelijk, ook 

bewoners. Zodat burgers in Zuidoost (blijvend) kunnen rekenen op de beste zorg op maat. 

 

De vier belangrijkste taken van de wijkalliantie daarbij zijn: 

1. Verduurzamen en verder ontwikkelen van het wijkzorgnetwerk; 

2. Het voor alle professionals borgen en ontsluiten van de aanwezige deskundigheid binnen het 

wijkzorgnetwerk; 

3. Realiseren van een voor elke bewoner herkenbare toegang tot het wijkzorgnetwerk; 

4. Een coördinerende  rol bij vastgelopen casussen:  de Achtervang. 

 

Daarnaast vind de Alliantie zuidoost, het belangrijk dat de kennis en deskundigheid van de 

professionals  op de  volgende 4 thema’s zich verder ontwikkelt: 

· Armoede; 

· Culturele diversiteit; 

· Laaggeletterdheid. 

· Positieve gezondheid 

 

Dit jaarplan moet gelezen worden in combinatie met het jaarplan 2017. In dat plan zijn doelstellingen 

geformuleerd die ook voor 2018 waren uitgezet. Na een terugblik worden de resultaten die zijn 

behaald benoemd en de doelstellingen aangescherpt voor 2018 
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2. Terugblik op 2017  

 

 

Lessons learned 

· Strakkere zelfsturing 

De alliantie constateert dat het onderling afstemmen en werken aan doelstellingen beter had 

gekund. De alliantie was  te veel op de komst van een projectleider gericht, maar had ook zelf 

meer sturing kunnen geven aan haar eigen ontwikkelingsproces.  Eind 2017 heeft J. Hooi, 

bestuurder van Madizo en trekker van de alliantie, aangegeven Madizo te verlaten. De 

trekkersrol is in eerste instantie tijdelijk en inmiddels definitief overgedragen aan B. 

Lambregts, regiomanager MEE Amstel en Zaan 

· Meer aansluiten bij en betrekken van wat er als 

Er kan nog beter worden aangesloten bij wat de kwartiermaker al had opgebouwd en bij de 

organisaties en (burger) initiatieven die er in zuidoost al actief zijn. In 2017 was bij de alliantie  

de focus nog te veel naar binnen gericht, op de eigen rol en ontwikkeling. Met als blinde vlek 

dat juist de input van en samenwerking met andere partijen nodig is. 

· Meer aandacht voor verbindende factoren 

Er is meer aandacht nodig voor factoren die belangrijk zijn voor het tot stand brengen van 

verbindingen: 

- Er is soms een spanningsveld tussen eigenbelang van organisaties en het 

gemeenschappelijk belang van bouwen aan een netwerk. De manier waarop partijen 

worden gefinancierd ligt hieraan  ten grondslag. Waardoor eigen productiviteit soms 

voorrang krijgt boven het versterken van samenwerking. 

- Om echte verandering teweeg te brengen moeten er binnen organisaties meerdere 

sturingslagen worden betrokken, met name het middenmanagement. 

- Voor de ontwikkeling van wijkzorg vanuit gekanteld denken is groter draagvlak nodig. 

- Het eigenaarschap van de ontwikkeling van wijkzorg ligt bij alle betrokken partijen en 

niet alleen bij de Alliantie. Dit wordt nog niet door alle partijen zo wordt gevoeld. Was  

de introductie van gekanteld denken voor de gemeente zelf al een flinke uitdaging, 

voor de alliantie is die uitdaging net zo groot. Het lijkt dat er van de Alliantie  meer 

regie wordt verwacht, terwijl de Alliantie zelf vooral een faciliterende en 

ondersteunende rol wil innemen. Hier moet, samen met de gemeente, goed beleid op 

worden ontwikkeld, met als doel dat algemeen gedragen eigenaarschap, de rol van 

alle betrokken partijen daarbij en wat hiervoor nodig is, wordt verduidelijkt en 

versterkt. 

- Goede wortels in Zuidoost en weten wat er speelt is een harde voorwaarde om 

effectief te kunnen zijn binnen het Alliantie-overleg. De zes deelnemende organisaties 

bekijken daarom opnieuw welke persoon vanuit hun organisatie het beste aan het 

alliantie-overleg kan deelnemen. 

- Afstemming met het stadsdeel is belangrijk om er voor te zorgen dat activiteiten en 

initiatieven wederzijds bekend zijn. 

 

 

 

 



4 

 

Successen & Resultaten 

· Jaarplan 2017 

Met gebruik van informatie uit het veld is een helder jaarplan voor 2017 geschreven. Zowel 

wat betreft inhoud als presentatie werd het hoog gewaardeerd.  

· Startbijeenkomst 

Op dinsdag 27 juni 2017 is een succesvolle en enthousiasmerende startbijeenkomst gehouden, 

waarbij 120 mensen uit alle geledingen van de wijk bijeenwaren. Het jaarplan 2017 is 

toegelicht en hoe dit met informatie vanuit het veld tot stand is gekomen. De aanwezigen 

namen deel aan 9 workshops die met partners uit de wijk (mede) waren georganiseerd. Een 

zeer geslaagde startbijeenkomst. (Zie bijlage 4 voor een overzicht van de 9 workshops.) 

· Maandelijks overleg  

In de loop van 2017 hebben de alliantiepartners de frequentie van hun overleg verhoogd naar 

1 x per maand, om zo een boost te kunnen geven aan de ontwikkelingen. Deze frequentie 

wordt in 2018 voortgezet. 

· Aanstelling projectleider 

Per 18 september 2017 is Juanita van Schoonhoven gestart als projectleider wijkzorg zuidoost. 

Zij nam daarbij het stokje over van de kwartiermaker, Peggy Wilting. Wij willen Peggy op deze 

plaats hartelijk bedanken voor haar werk. Met haar grote mate van inzet en betrokkenheid 

was zij onmisbaar voor een succesvolle start van de alliantie. 

· Start Achtervang 

Voor de Achtervang is een speciaal team samengesteld met medewerkers vanuit alle 

alliantiepartners. Eén medewerker, Karin Compier, is tevens verbonden met Samen Doen en 

fungeert als trekker van dit project. Er is een (tijdelijke) beschrijving opgesteld ‘casus-

beoordeling door de Alliantie’. Er wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres 

achtervang@wijkzorgzuidoost.amsterdam. In afwachting van de uitrol van de stedelijke 

achtervang, wordt dit e-mailadres nu tijdelijk door de aan de alliantie deelnemende partijen 

gebruikt. Bij aanmelding van een casus, wordt binnen 3 dagen een advies opgesteld. 

· Ontwikkeling animatiefilm 

In Zuidoost moet bij het toegangsgesprek rekening worden gehouden met laaggeletterdheid, 

meertaligheid en een gemiddeld lager opleidingsniveau. Professionals hebben de wens 

uitgesproken voor ondersteuningsmateriaal meter is gekozen voor   een korte animatiefilm, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van beelden en pictogrammen. De Alliantie heeft samen met 

MADI medewerker Henna Texel en Najij Mounir van de gemeente een communicatieaanpak 

film opgesteld. De productie van de animatiefilm wordt thans voorbereid. Hiervoor is contact 

gelegd met productiehuis ‘Adstructie’ van Maarten Muis, die Zuidoost goed kent en een 

ervaringsdeskundige is. 

· Wijkzorg- en doelgroep tafels 

Elke wijk heeft zijn Wijkzorgtafel, deze wordt  1 x per 6 weken georganiseerd door een trekker, 

de tafels worden goed bezocht. Daarnaast zijn er doelgroep tafels, deze functioneren goed. Zij 

informeren elkaar onderling goed. Er wordt gebruik gemaakt van pitchen en de AKAD-

methodiek. Doelgroep tafels ontwikkelen zich verdergaand en beide wijktafels weten elkaar 

te vinden, er vind op die manier kruisbestuiving plaats. Zij dragen hun specialisme uit op een 

beleidsmatig niveau en zijn steeds beter in staat vernieuwing te stimuleren en te realiseren. 

De projectleider ondersteunt en faciliteert. 
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· Themabijeenkomst ‘Ouderen’ 

De ervaringen aan de wijkzorgtafels leerde ons dat er veel behoefte is aan informeel leren, het 

dicht op de praktijk opdoen van kennis met een direct toegevoegde waarde. Het met en van 

elkaar leren lijkt een goede laagdrempelige manier voor zowel het delen van kennis als het 

vergroten van het netwerk. Workshops en themabijeenkomsten zijn daarvoor goede vormen.  

Als eerste voor een te organiseren reeks van themabijeenkomsten heeft in november de 

themabijeenkomst ‘Ouderen’ plaatsgevonden. De bijeenkomst die in samenspraak met het 

stadsdeel tot stand is gekomen, werd goed bezocht door zowel formele als informele partijen 

in Zuidoost. Er is onder meer gesproken over de mogelijke inzet van informele zorg bij hulp 

aan ouderen en hoe je minder zichtbare mensen met een hulpbehoefte kunt bereiken. Naar 

aanleiding van de bijeenkomst is een boekje verschenen over formele en informele zorg aan 

ouderen.  

· AKAD 

Anders kijken, anders doen (AKAD) is een aanpak voor professionals, gericht op zorgverlening 

vanuit gekanteld denken en werken. In 2017 hebben 14 mensen de training ‘AKAD voor 

procesbegeleiders’ gevolgd en in december zijn er nog eens 9 mensen met deze training 

gestart.  

· Partnerschap met ‘Platform Informele Zorg’ 

Dat burgers de formele zorg beter weten te vinden en professionals beter de burger, is een 

belangrijke doelstelling, waarbij het er ook om gaat dat de professional beter de informele 

zorg weet te vinden. Het partnerschap met ‘Platform informele zorg’ dat de alliantie hiervoor 

is aangegaan is een belangrijk succes. In 2018 wordt het partnerschap vanuit een drietal 

thema’s verder vormgegeven.  

· Netwerkgroepje Venserpolder 

In Venserpolder is een netwerkgroepje van 8 à 10 mensen gestart als aanvulling op de 

wijktafel. Het doel is om de formele en informele partners in een kleinere buurt nog beter te 

leren kennen en te informeren. Ook deze kleine initiatieven of professionals, die niet 

aansluiten bij de wijktafels zijn toegang tot zorg. Zo willen we het netwerk uitbreiden. In 2018 

wordt dit geëvalueerd en bij gebleken succes verder uitgebreid. 

· Inventarisatie cursussen en trainingen in Zuidoost 

De alliantie is gestart met een algemene inventarisatie van in Zuidoost aanwezige/beschikbare 

cursussen en trainingen. Een algemeen overzicht daarvan is nog niet compleet. De 

gezamenlijke projectleiders van de verschillende allianties werken aan een uniform format en 

een gemeenschappelijk online platform (website) om informatie te vinden en zich te kunnen 

aanmelden. 

 

Nog niet gestart/gerealiseerd in 2017 

· Versterken basisdeskundigheid professionals 

De basisdeskundigheid wordt doorontwikkeld op de thema’s: 

- Armoede 

- Culturele diversiteit 

- Laaggeletterdheid 

- Psychische kwetsbaarheid en/of verslaving 

- Positieve gezondheid. 
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· Gebruik expertise buiten Zuidoost 

De mogelijkheden tot het ophalen van expertise buiten het stadsgebied Zuidoost zijn bekend 

onder professionals en zij maken hier gebruik van, is nog niet gerealiseerd. 

· GGZ Doelgroep tafel 

De doelgroep tafel GGZ loopt niet zoals gewenst  Na het vertrek van de trekker, is er nog geen 

nieuwe trekker voor deze doelgroep tafel gevonden, en is de opkomst erg laag In 2018 wordt 

dit verder opgepakt, er zal worden gekeken naar de inrichting van de doelgroep tafel, de 

behoefte, ook in relatie tot de verschillende financieringsstromen en de rol van de GGZ-

partners hierbij. 

 

 

3. Van jaarplan 2017 naar jaarplan 2018  

 

Dit jaarplan staat niet op zichzelf, maar in het verlengde van het jaarplan 2017. Niet voor niets werd in 

dat jaarplan nadrukkelijk gesproken over doelstellingen 2017 – 2018. Die doelstellingen zijn nu voor 

2018 verder uitgewerkt. Uiteraard  is er gedurende het jaar ook ruimte om op de actuele vraag en 

behoefte van verschillende partijen in Zuidoost te kunnen inspelen.  

De (methodische) uitgangspunten van het jaarplan 2017 zijn nu dan ook nog steeds aan de orde: 

· Gekanteld denken en werken 

Inzetten op eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit van burgers en 

het vermogen van professionals om daarbij in alternatieve oplossingen te denken; 

· Anders Kijken Anders Doen (AKAD) 

Een goede methodiek en praktijk waarin partijen in de LVB-sector  die kanteling samen hebben 

opgepakt. www.anderskijken-andersdoen.nl  

· Verbinden formeel-informeel 

Inzet van de alliantie om de wisselwerking, samenwerking en onderlinge afstemming tussen 

professionals en informele partijen te stimuleren en te versterken 

· Netwerk, eenduidige toegang en triage 

In het jaarplan 2017 is het huidige netwerk uitgebreid beschreven (jaarplan 2017, hfst. 3) als 

ook de uitgangspunten voor eenduidige toegang en triage (jaarplan 2017, hfst.4). (Zie ook 

bijlagen 2 en 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. Vooruitblik op 2018  

 

Naast de doelstellingen 2017-2018  zijn er voor 2018 nog enkele aandachtspunten: 

· Een nieuwe rolverdeling binnen de alliantie. (Zie ook ‘lessons learned’);  

· De rol en inzet van projectleider Juanita van Schoonhoven wordt meer prominent haar 

ureninzet wordt uitgebreid naar 28 uur per week. 

· Voorbereiden van de invoering van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) 

per 25 mei 2018. Hoewel iedere organisatie hier zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft zal  

de alliantie bekijken of zij hier ook een rol moet nemen. 

· Omvorming van het teambudget Samen Doen tot een teambudget Zorg, waardoor er een klein 

zorgbudget direct voor de klant kan worden ingezet. Hierover is al contact met de gemeente 

in de persoon van Anneke Ensink. 

· Er wordt  een meer intensieve samenwerking met POZO nagestreefd, nu zij zich ook meer op 

welzijn richten. De uitrol van welzijn op recept in de wijken Bijlmer oost en Gaasperdam 

· Een scherpe focus op stedelijke ontwikkelingen in relatie tot het werk en de doelstellingen van 

de alliantie.  

· Een meer intensive samenwerking met de programmacoördinator Zorg van Zuidoost, Eva den 

Buurman, zij sluit eens per kwartaal aan, aan het overleg van de gebiedspartner en 

projectleider. Als ook een meer intensieve samenwerking met de gebiedspartner Zorg, Cees 

van der Meer, zij hebben 2 x per maand overleg. 

· Rekening houden met de gebiedsagenda 2018 voor Zuidoost. 

· Intensiveren van de samenwerking met de cliëntenraad Zuidoost. Met als doel dat cliënten 

daadwerkelijk kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over het werk en de doelen 

van de wijkalliantie. 

· Samenwerken met het Venserpolder-project waarin verbinding wordt gelegd met o.a. de 

wijktafel netwerkjes, gezamenlijk gedragen thema’s en levendige sociale kaart. Bij gebleken 

succes kan dit verder uitgebreid worden naar andere wijken.  
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5. Doelstellingen 2018 

 

Toegang en triage: 

Portefeuille houder: Ilse de Vries 

 

Doel 1: De communicatie naar bewoners verbeteren: eenduidige en heldere informatie over 

wijkzorg, toegangsgesprek, ondersteuning en rechten. 

Veel bewoners weten de weg naar zorg en ondersteuning nog niet te vinden. Een nieuwe folder voor 

Zuidoost, in lijn met het nog te ontwikkelen stedelijk format, zal bijdragen aan verbetering. Als ook een 

in samenwerking met de gemeente en overige allianties te ontwikkelen nieuwe website. Daarnaast zal 

aanvullende communicatie nodig zijn via lokale radio en tv. 

De alliantie zal hiervoor: 

A. Tekst en inhoud ontwikkelen voor de Zuidoost folder en website;  

B. De contacten en het overleg met lokale radio en tv versterken. 

 

Doel 2: In Zuidoost worden burgers bij het toegangsgesprek gewezen op hun recht op cliëntonder-

steuning, second opinion en privacy. 

A. Realiseren van de animatiefilm waarvan (de voorbereiding van) de productie in 2017 is gestart. 

Voor de productie worden cliënten en ervaringsdeskundigen ingezet. Wat is afgestemd met 

de gemeente. 

 

Doel 3: De alliantie faciliteert het voeren van een goed toegangsgesprek voor professionals. 

Burgers krijgen nog niet overal op een zelfde, eenduidige manier een eerste gesprek en 

basisinformatie.  

A. We gaan een pilot starten met medewerkers van Sociaal Loket, van Madi, van MEE Amstel en 

Zaan en met mogelijk ook een medewerker uit de zorg. Waarin bij het eerste gesprek op een 

zelfde, eenduidige manier basisinformatie wordt gegeven en het ondersteuningsplan 

verbetert.  

B. Na evaluatie van deze Pilot, uitbreiden naar de overige organisaties in Zuidoost. 

 

Doel 4: In afwachting van een stedelijk model  worden vastgelopen casussen opgepakt en 

gemonitord volgens de afgesproken werkwijze.  

A. Totdat het stedelijk model actief wordt, volgen van de achtervang conform de gemaakte 

(tijdelijke) afspraken in Zuidoost.  

B. Aan het einde evalueren van de praktijk, met als doel een beeld te krijgen van de effectiviteit 

van de achtervang. 
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Verduurzamen wijkzorgnetwerk: 

Portefeuille houder: Matthias de Vries 

 

Doel 5:  Verbeteren/versterken van de samenhang tussen de verschillende overleggen in Zuidoost.  

Er zijn verschillende overleggen welke nog niet naar tevredenheid lopen, zoals de klankbord groep en 

de GGZ doelgroep tafel, schakelteam ect.   

A. In kaart brengen van de rollen/functies en daarmee de doelstelling van het overleg, het 

faciliteren van trekkers d.m.v. een vergoeding qua uren inzet.  

B. Verbetervoorstellen doen voor de overleggen. 

C. Samen met informele zorgverleners bekijken hoe ook zij aan de wijktafels kunnen deelnemen. 

 

Doel 6: Effectief verbinden met bestaande projecten en ontwikkelingen in Zuidoost. 

In Venserpolder sluiten wij aan bij het project: Positieve Gezondheid. 

· Project Positieve Gezondheid “Venserpolder leeft & groeit”, omdat het o.a. gedragen wordt 

door de burger. We willen kijken of de toegang tot zorg makkelijk wordt gevonden d.m.v. deze 

samenwerking. waarbij wordt onderzocht of dit een verbindend begrip kan zijn tussen 

professionals en burgers, leidend tot positieve acties en initiatieven zodat dit concept 

uitgebreid kan worden naar andere wijken. www.ipositivhealth.com  

· Venserpolder ‘leeft en groeit’ laten aansluiten bij het flexibele wijknetwerkje van Venserpolder  

Zodat er een levende sociale kaart ontstaat 

· Verbinden van Welzijn op recept met het koffie-uurtje. 

· Gezamenlijk organiseren van themabijeenkomsten.  

 

A. De alliantie gaat inventariseren in samenwerking met andere initiatieven en projecten. 

 

Doel 7: Intensiveren van het verband en de samenwerking met informele zorg 

De alliantie ontwikkelt een partnerschap met het in 2017 op initiatief van het stadsdeel opgerichte 

‘Platform Informele Zorg’. De alliantie en het platform hebben gezamenlijk 3 thema’s benoemd 

waarmee het partnerschap vorm krijgt: 

· optimaliseren van de aansluiting van het platform bij alle informatie over ontwikkeling van 

wijkzorg in Zuidoost. 

· Het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en expertise op het gebied van cultuur 

sensitieve zorg. 

· Samenwerking rond de invulling van buurtgerichte programmering op zorglocaties. Dit 

programma bestaat uit een gastvrij en zeer laagdrempelig aanbod, waar bewoners zonder een 

zorgvraag terechtkunnen voor ontspanning en ontmoeting. Elk programma of activiteit wordt 

opgezet vanuit wederkerigheid; wat wil je als buurtbewoner inbrengen en wat zie je daar graag 

voor terug?  
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Dit zal met verschillende acties worden uitgewerkt: 

A. Een pilotproject waarmee wordt onderzocht welke cultuurspecifieke interventies kunnen 

bijdragen aan een beter begrip tussen burgers en zorgmedewerkers (informeel en 

professioneel) over de samenhang tussen zorgrelatie en wereldbeschouwing (in brede zin). 

B. Zoeken naar mogelijkheden voor gebruik van (de begane grond) van zorglocaties. 

 

Doel 8: Ontwikkelen van een ‘levende sociale kaart’  

De pilot van een flexibel netwerk in Venserpolder wordt uitgebreid met informele partijen en 

formele partijen uit de buurt. We zoeken naar manieren om dit netwerk te faciliteren en kijken 

daarbij of dit op een digitale manier kan. Doel hierbij is dat er een levende sociale kaart is waardoor 

iedereen snel het aanbod in de buurt weet te vinden. 

A. Er wordt een laagdrempelige toepassing ontwikkeld voor het aanbieden en beheren van 

actuele informatie m.b.t. het totale zorgaanbod in Zuidoost. 

Kenmerken van de-toepassing zijn: 

· Een laagdrempelige toegang voor elke burger;  

· Een toegankelijk en makkelijk overzicht van alle zorg ( zowel informeel als professioneel) 

· Gemakkelijk contact Leggen, o.a. d.m.v. het flexibele wijknetwerkje. 

· Aan de achterkant laagdrempelig en gemakkelijk te onderhouden en te beheren, zodat de 

levende sociale kaart altijd actueel is. 

 

Deskundigheid borgen 

Portefeuille houder Karin Bosch 

Doel 9: Door ontwikkelen van de deskundigheid voor alle professionals op de gebieden van: 

Vanuit de leerervaring van 2017 weten we dat er geen behoefte is aan aparte scholingen of trainingen. 

We gebruiken de bestaande overleggen om leren en kennismaken met elkaar te verbinden  met 

pitchen en masterclasses op de volgende onderwerpen 

· Armoede 

· Culturele diversiteit 

· Laaggeletterdheid 

· Psychische kwetsbaarheid en/of verslaving 

· Positieve gezondheid 

 

A. De alliantie gaat minimaal twee themabijeenkomsten organiseren rondom deze vijf thema’s. 

· Aan de wijktafels deskundigheid bevorderen door masterclasses te geven. 

· Thema’s op vraag van de wijk: dementie op jonge leeftijd, NAH etc. 

· Expertisecentrum inhuren van de verschillende Alliantie partners. 

· Diverse experts van buiten Zuidoost die kunnen worden uitgenodigd voor een kennissessie 

aan de wijkzorgtafels. 

· Op de gezamenlijke website van de Alliantie partners, aanbieden van trainingen en scholing. 

 

B. Steeds meer formele en informele zorgverleners willen ook graag kennis opdoen m.b.t. de 

AKAD-aanpak. De bestaande training is voor deze doelgroep echter vaak te uitgebreid. De 

alliantie heeft daarom een ‘basistraining AKAD methodiek’ laten ontwikkelen door AKAD 
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deskundige Marie-Jose Driessen. Deze aangepaste en interactieve basistraining duurt 1 

dagdeel. De AKAD-methodiek is inmiddels ook door de gemeente geadopteerd voor alle 

professionals in de verschillende wijken. De training zal in de loop van februari beschikbaar zijn 

voor verschillende partijen. 

 

 

Doel 10: De mogelijkheden tot het ophalen van expertise buiten het eigen stadsgebied zijn bekend 

onder professionals. Zij maken hier gebruik van. 

A. De alliantie gaat de mogelijkheden hiertoe inventariseren.  

 

Voorbeelden van expertise buiten zuidoost:: 

· Het opleidingshuis (in ontwikkeling) van Sigra; 
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6. Budget 2018 

 

 

Begroting 2018  

Begroting                                                                   01-01-2018/31-12-2018 

Organisatiekosten  
  

                     €100.000 

- Projectcoördinator Contracturen 28 u   €75.000 

- Inzet eigen personeel alliantiepartners    €20.000 

- Kassier kosten    €  5.000 

Toegang en Achtervang 
 

                               € 20.500 

Doel 1:  

Folder ontwikkelen en verspreiden  

 

          

€ 6.000 

Doel 2:  

Animatie film inhuur personen en 

verspreiding v/d film 

     

€ 8.000 

Doel 3: 

Faciliteren van goede toegangsgesprekken 

   

€ 1.500 

Doel 4: 

Toegang en achtervang (is een gezamenlijke 

afspraak met alle Allianties; website.) 

  € 5.000 

Verduurzamen wijkzorgnetwerk 
  

                      € 17.500 

Doel 5: 

Onderzoek van de verschillende overleggen, 

faciliteren deelname wijkzorgnetwerk en 

huur ruimtes. 

   

€10.000 

Doel 7: 

Pilotproject cultuurspecifieke interventies  

   

 €  2.500 

Doel 8: 

Ontwikkelen van een levendige sociale kaart 

   €  5.000 

Deskundigheid  borgen 
  

                      € 60.000 

Doel 9: 

A en B Themabijeenkomsten en aanbod 

trainingen/cursussen/masterclasses 

    €60.000 

Onvoorzien                           €  2.000 

Totaal 
  

                    € 200.000 

 

 

Note: 

Mogelijk  moeten met de invoering van de wet algemene verordening gegevensbescherming extra 

kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn in deze begroting niet meegenomen.   
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Bijlage 1- Casus Beoordeling Model Zuidoost 
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Bijlage 2- eenduidige toegang en achtervang 

Een van de hoofdtaken van de Alliantie Zuidoost is zorgen voor eenduidige toegang en het uitvoeren 

van triage. Bij eenduidige toegang gaat het om het bevorderen van de kwaliteit van de 

vraagverheldering, het vergroten van de kennis van professionals en het monitoren van de 

toegangsbewaking. De bedoeling is dat de kwaliteit van de intake over de hele linie verbetert.  

 

Bij achtervang gaat het om het snel, multidisciplinair en niet vrijblijvend beoordelen van vastgelopen 

of onduidelijke casussen. Bij vastgelopen casussen waar een professional geen oplossing voor heeft 

kunnen vinden, ook na het consulteren van collega’s, pakt de wijkzorgalliantie deze rol op. Een 

dergelijke casus moet worden aangemeld via achtervang@wijkzorgzuidoost.amsterdam  

 
Bron: Inkoopdocument AIS-2016-0032 

 

Alle aanbieders zijn op cliëntniveau zelf verantwoordelijk voor de ketenregie, maar de Alliantie wil voor 

de professional handvatten ontwikkelen die eenduidige toegang en triage mogelijk maken. Door 

eenduidigheid in afspraken zorgen we er voor dat alle professionals een casus op een vergelijkbare 

wijze opschalen.  Dit betreft een tijdelijke werkwijze totdat er een stedelijk model is ontwikkeld. De 

Alliantie blijft uiteraard de ontwikkelingen op stedelijk gebied volgen, zodat hier adequaat bij kan 

worden aangesloten.  

 

Toegang en Triage in Amsterdam Zuidoost  

Professionals in de wijkzorg in Amsterdam Zuidoost geven zelf aan bij de toegang en vraagverheldering 

nog teveel vanuit de eigen ’bril’ te kijken. Deelname aan de casuïstiek-besprekingen in het 

wijkzorgnetwerk aan de hand van de methode Anders Kijken Anders Doen (AKAD) ondersteunt in het 

breder kijken naar oplossingen.  Door professionals wordt verder erkent dat bij de toegang cliënten 

onvoldoende op hun rechten worden gewezen.  

 

Als professionals merken/vermoeden dat er meer speelt dan de oorspronkelijke zorg- en/of 

ondersteuningsvraag, dan wordt er in Amsterdam Zuidoost erg goed doorverwezen naar ‘MaDi 

Zuidoost en Diemen’ en ‘MEE Amsterdam Zuidoost. Zij wijzen MEE en MaDi dan ook aan als de experts 

op het gebied van brede vraagverheldering.  

 

Als in de praktijk casussen vastlopen komt dit: 

- Doordat er onvoldoende kennis is over mogelijkheden voor doorverwijzing; 

- Of doordat er te voorzichtig wordt omgegaan met doorverwijzen naar ‘onbekende’ 

organisaties en/of vrijwilligers;  

- Of doordat een niet zichtbare beperking, GGZ of verslavingsproblematiek dan niet adequaat 

wordt opgepakt.  
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Bijlage 3- Het huidig zorgnetwerk Amsterdam Zuidoost 

 

Door met alle partijen, zowel informele als formele zorg, samen te werken en de verbinding te zoeken 

vormen we een wijkzorgnetwerk waarop de burger een beroep  kan doen. In Zuidoost zijn zeer veel 

partijen actief om zorg en ondersteuning te bieden aan zelfstandig wonende volwassenen met een 

zorg- of ondersteuningsvraag. De WMO-gecontracteerde partijen zijn daarbij vertegenwoordigd in drie 

wijkzorgtafels en meerdere doelgroep tafels, waar de Sturing en Regiegroep Wijkzorg regie op geeft. 

Dit brede netwerk ontmoet elkaar bij de netwerk-brede themabijeenkomsten. Hieronder volgt een 

uitwerking van het huidige wijkzorgnetwerk (peiljaar 2017). 

 

· Sturing en Regiegroep wijkzorg 

Deelnemers: Middenmanagement WMO-gecontracteerde partijen in Amsterdam 

Zuidoost en vertegenwoordiger stadsdeel Zuidoost (Joke Fictorie).  

Frequentie: Eens in de 6 weken  

Voorzitter:  Kwartiermaker 

Agenda: Sturing en regie wijkzorg  

Organisatie: Agenda en uitnodiging door kwartiermaker 

 

· Wijkzorgtafels (schuif-maar-aan-tafel in Gaasperdam Driemond) 

Deelnemers: Uitvoering wijkzorg zoals wijkverpleegkundigen, cliëntondersteuners en 

ambulant begeleiders en de georganiseerde informele zorg. Vaste 

vertegenwoordiging (bekende gezichten). 

Frequentie: · Gaasperdam Driemond: Eens in de 6 weken 

· Bijlmer Oost: Eens in de 6 weken 

· Bijlmer Centrum: Eens in de 6 weken 

Voorzitter:  Er is niet één voorzitter maar 2 of 3 deelnemers per tafel zijn benoemd als 

trekkers. Alle trekkers hebben de Anders Kijken Anders Doen (AKAD) 

procesbegeleiding afgerond of volgen deze.  

Agenda: Pitches, elkaar informeren, casusbespreking volgens AKAD  

Organisatie: De trekkers zitten voor en nodigen uit, de kwartiermaker faciliteert de 

locatie en (deels) het aansluiten van partijen bij de tafels.  

 

· Doelgroep tafels LVB (AKAD tafels) 

Deelnemers: Uitvoerende zorg en vrijwilligersorganisaties die te maken heeft met de 

LVB doelgroep. Vaste vertegenwoordiging (bekende gezichten).  

Frequentie: · Stadsdeel breed (AKAD-tafel): eens per 2 maanden  

· Gaasperdam Driemond (mini-AKAD): eens per maand 

· Bijlmer Oost (mini-AKAD): eens per maand 

· Bijlmer Centrum (mini-AKAD): eens per maand 

Voorzitter:  Er is niet één voorzitter maar 3 deelnemers zijn benoemd als trekkers. Alle 

trekkers hebben de Anders Kijken Anders Doen (AKAD) procesbegeleiding 

afgerond of volgen deze. 

Agenda: Pitches en casusbespreking volgens AKAD. De mini-AKAD moeten nóg meer 

op casusbespreking gaan zitten.  

Organisatie: Trekkers bereiden tafels voor, nodigen gasten uit. De mini-AKAD-tafels 

zorgen voor vertegenwoordiging bij de wijkzorgtafels. 
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· Doelgroep tafel GGZ  

Deelnemers: Uitvoerende zorg en georganiseerde informele zorg die te maken heeft 

met de GGZ doelgroep. Vaste vertegenwoordiging (bekende gezichten). 

Frequentie: Stadsdeel breed: Eens per 2 maanden  

Voorzitter:  Saskia van Geel, Punt P 

Agenda: Verbetering GGZ zorg in Zuidoost 

Organisatie: Kwartiermaker belangrijk als ondersteuning in organisatie. 

· Netwerk-brede themabijeenkomsten 

Deelnemers: Hele netwerk uitgenodigd, deelnemers wisselen 

Frequentie: 4 keer per jaar 

Voorzitter:  Vanuit organisatie van de themabijeenkomst 

Agenda: Wisselende agenda op basis van een thema dat speelt in het 

wijkzorgnetwerk. Doel is kennisuitwisseling rond het thema. 

Organisatie: Kwartiermaker en netwerk organiseren gezamenlijk 

 

Wijkzorgnetwerk  

Nu na de start van de wijkzorgalliantie willen de alliantiepartners nadere afstemming zoeken met de 

Sturing en Regie groep. De alliantie zal de sturing op de doorontwikkeling van de wijkzorg op zich 

nemen en de rol van sturing en regie past dan ook beter bij dit overleg. De alliantiepartners zien het 

echter als grote meerwaarde het middenmanagement te (blijven) betrekken bij de uitrol van de 

activiteiten uit het jaarplan. Met de huidige Sturing en Regiegroep zal gekeken worden hoe dit vorm 

te geven, waarbij moet worden voorkomen dat er dubbel overleg plaatsvindt.  

· Alliantiepartners – vanaf juni 2017  

Deelnemers: Directeuren alliantiepartners, kwartiermaker projectcoördinator 

alliantie en om de maand een vertegenwoordiger van het stadsdeel 

Zuidoost 

Frequentie: Eens per maand 

Voorzitter:  MaDi Zuidoost en Diemen: nog in te vullen (trekker alliantie).  

Vicevoorzitter : MEE Amstel en Zaan: Brigitte Lambregts 

Agenda: Sturing doorontwikkeling wijkzorg: 

· Zorgen voor eenduidige toegang en het uitvoeren van triage; 

· Verder ontwikkelen bevorderen en verduurzamen wijkzorgnetwerk; 

· Deskundigheid borgen voor alle medewerkers in het netwerk. 

Organisatie: Agenda door projectcoördinator, voorzitter en vicevoorzitter. 

Portefeuillehouders geven sturing op thema: 

· Toegang en Triage - Amstelring: Ilse de Vries 

· Doorontwikkeling wijkzorgnetwerk: - Cordaan: Matthias de Vries 

· Deskundigheidsbevordering- Amsta: Karin Bosch 

· Cliëntparticipatie - Volksbond Streetcornerwork: Carlos Lowijs 
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Bijlage 4- Workshops startbijeenkomst 27 juni 2017 

 

De workshops gehouden op de startbijeenkomst waren: 

1. Samenwerking tussen informele en formele zorg door Venzo 

2. De kracht van participatie en verbinding door POZO 

3. Wat is “welzijn op recept” door MADI 

4. Vraagverheldering d.m.v. tekenen door MEE Amstel en Zaan 

5. Samen naar cultuur sensitieve zorg door de (h) erkenning van cultuurverschillen door MADI 

6. Anders Kijken Anders Doen door Peggy Wilting (kwartiermaker wijkzorg Zuidoost) 

7. Vrijwilliger en Beroepskracht samen door Markant 

8. Positieve gezondheid door MADI 

9. Niet zichtbare beperkingen door Expertisenetwerk LVB18+ 

 

  


