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1 Inleiding 
 

1.1 Maatschappelijke opgave 
Met name extramuralisering en vergrijzing zorgen voor een toenemende druk op Wmo voorzieningen. Het is 

een taak voor ons allemaal deze voorzieningen betaalbaar én toegankelijk te houden. Dit lukt als we inwoners 

met een ondersteuningsvraag kunnen toeleiden naar sterke basisvoorzieningen en daarnaast meer gebruik 

maken van de mogelijkheden in eigen netwerken en buurtnetwerken.  

 

Onze inspanningen als alliantie Wijkzorg Zuid  dragen ertoe bij dat steeds meer neuzen deze kant op staan; 

richting  meer samenwerking in zorg en welzijn en naar meer kanteling naar de nulde en eerste lijn. Maar we 

zijn er nog lang niet. We zien dat wijkzorgpartners meer open staan voor kanteling maar we zien ook dat zij het 

lastig vinden hier een vorm voor te vinden; het ook echt te doen. Wij blijven dit  onze continue aandacht geven 

in alle projecten die wij ondersteunen en opstarten. Met deze houding en met sterke basisvoorzieningen 

willen wijkzorgpartners in partnerschap met de gemeente aan deze opgave werken. Samen leren van pilots en 

activiteiten is belangrijk hierbij
1
.  

 

1.2 Leeswijzer  
Dit document is het jaarplan voor 2019  van de alliantie Wijkzorg Zuid. Het omvat allereerst een terugblik op 

de acties van de alliantie sinds haar start in het voorjaar van 2017.  

 

Dit wordt gedaan aan de hand van de drie ontwikkelopdrachten van de gemeente:  

- Bijdragen aan een heldere toegang tot zorg en ondersteuning 

- Bijdragen aan de deskundigheid van de netwerkpartners 

- Bijdragen aan de doorontwikkeling van het netwerk 

 

Voor elk van deze drie ontwikkelopdrachten is een werkgroep in het leven geroepen die wordt getrokken door 

twee of drie alliantieleden. Deze alliantieleden  hebben ervoor gezorgd dat: 

 brede werkgroepen ontstonden met input van wijkzorgpartners, zowel de formele als de informele 

partners. Ook medewerkers van het stadsdeel waren in deze werkgroepen vertegenwoordigd. 

 elke werkgroep activiteiten bedacht  ten behoeve van het doel van de ontwikkelopdracht. 

 

Op deze wijze is input en betrokkenheid verkregen van een brede kring wijkzorgpartners rond de drie thema’s.  

Hierdoor wordt een extra stimulans gegeven aan de beoogde cultuurverandering ( zie paragraaf 1.1).  

 

In de paragrafen van hoofdstuk 2 worden de activiteiten benoemd van deze werkgroepen en wordt vermeld 

wat het doel was van de activiteit, wat is bereikt met de genoemde activiteiten, wat is geleerd van de 

genoemde activiteiten, en hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie. 

Daarbij wordt ook aangegeven wat met het geleerde wordt gedaan in 2019; welke activiteiten wij continueren, 

aanpassen of niet meer doen.  

 

In hoofdstuk 3 worden de activiteiten die voortvloeien uit het geleerde in 2018 nog eens samengevat maar 

worden ook nieuwe focuspunten benoemd. Hiermee willen wij  nog meer betrokkenheid van wijkzorgpartners 

bij de opgave verkrijgen.  

 

                                                           
1
 In dit verband willen wij u uitnodigen ons meer mee te nemen in het proces en de resultaten die het traject ‘het verbond 

van honderd’ oplevert. 
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Het jaarplan (en de terugblik) geven hiermee vooral een overzicht van de activiteiten en leerpunten per 

ontwikkelopdracht. Zoals u zult lezen is er in Zuid sprake van een enorme activiteit: naast een veertigtal 

wijktafels en Bitterballen heeft de Alliantie in samenwerking met wijkzorgpartijen  het afgelopen jaar rond de 

25 workshops, pilots, brochures, vlogs, conferenties, onderzoeken etc. opgestart, gefaciliteerd, gemaakt of 

ondersteund. Dit alles om de beoogde cultuurverandering die onze maatschappelijke opgave vergt,  
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2 Opdrachtverkenning 
Voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners van Amsterdam is het nodig dat wijkzorgprofessionals 

ondersteuningsvragen kunnen herkennen, weten wat de mogelijkheden zijn van collega wijkzorgpartners en 

weten hoe zij in samenwerking met hen deze passende ondersteuning kunnen organiseren. Om dit te kunnen 

doen is het kennen, hebben en gebruiken van een goed netwerk van alle partijen die ertoe doen op het gebied 

van zorg en ondersteuning van groot belang.  Het werken in wijkzorgnetwerken is daarom een essentieel 

onderdeel  van het dagelijkse werk van  wijkzorgpartners in Amsterdam.  

 

De allianties Wijkzorg hebben van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen bij te dragen aan het goed 

functioneren van deze netwerken. Deze  opdracht aan de allianties valt uiteen in drie, elkaar deels 

overlappende, ontwikkelopdrachten: 

 

- Bijdragen aan een heldere toegang tot zorg en ondersteuning 

- Bijdragen aan de deskundigheid van de netwerkpartners 

- Bijdragen aan de dorontwikkeling van het netwerk 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid heeft als werkgebied Amsterdam Zuid met als buurten Oud Zuid, de 

Pijp/Rivierenbuurt Buitenveldert.  

 

 
 

 

Bij elkaar tellen deze gebieden ruim 145.000 inwoners. Het dunst bevolkt is Buitenveldert met 26.000 

inwoners. Oud Zuid telt er  54.000 en de Pijp/Rivierenbuurt 65.000.  

 

Buitenveldert is ingedeeld in Buitenveldert-Oost en Buitenveldert-West. Het gebied Zuidas ligt langs 

de A10 en bestaat uit kantoren en woningen. In Buitenveldert wonen veel ouderen, maar er is ook veel 

instroom van gezinnen met jonge kinderen, expats en studenten. De buurt is in stedenbouwkundig opzicht 

ruim opgezet. Dat betekent dat buurtvoorzieningen soms ver uit elkaar liggen hetgeen zeker voor degenen die 

minder goed ter been zijn een probleem kan zijn (gemeente Amsterdam Gebiedsplan Buitenveldert 2017).  
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Oud Zuid Oud-Zuid omvat zowel welgestelde woonbuurten – zoals de Apollobuurt, de Willemsparkbuurt en 

het Museumkwartier – als gemengde wijken: de Hoofddorpplein-, de Marathon-,de Schinkel- en de 

Stadionbuurt.  

Zoals alle gebieden in Amsterdam heeft ook Oud-Zuid te kampen met sociale problematiek. 

In de Stadion- en de Schinkelbuurt is meer sprake van werkloosheid, armoede en mensen met 

psychische problemen dan in de rest van Oud-Zuid. Er zijn in deze buurten ook meer mensen die 

aangeven te weinig of zelfs helemaal geen contact te hebben met buurtgenoten. 

Verder heeft Oud-Zuid een relatief groot aantal jongeren dat experimenteert met drank en drugs 

(zoals lachgas), wat leidt tot schoolverzuim, gezondheidsproblemen en overlast voor omwonenden. 

Tot slot zien we dat ouderen steeds vaker en langer zelfstandig blijven wonen, waardoor voorzieningen en 

zowel formele als informele hulpverleners zwaarder worden belast (gemeente Amsterdam, Gebiedsplan Oud 

Zuid 2017).  

 

De Pijp bestaat uit drie buurten: Oude Pijp, Nieuwe Pijp en Zuid-Pijp. 

De wijk wordt gekenmerkt door een levendige mix van wonen met winkels, horeca, kleine bedrijven 

en maatschappelijke voorzieningen. De Rivierenbuurt wordt gevormd door de Rijnbuurt, de IJselbuurt en de 

Scheldebuurt. De IJsel- en Rijnbuurt tellen meer kleine woningen dan de rest van Zuid en het gemiddelde 

inkomen ligt hier wat lager. De Scheldebuurt beschikt over veel grote woningen en relatief veel hoogopgeleide 

bewoners. 

In de Diamantbuurt, de IJselbuurt en de Rijnbuurt, die over een groot aantal woningen in de 

sociale sector beschikken, zijn relatief én absoluut gezien veel kwetsbare huishoudens en mensen met 

psychosociale problematiek te vinden. Het zorg- en welzijnsaanbod in het gebied richt zich met name op deze 

buurten. De betrokkenheid van bewoners en ondernemers in dit gebied is groot. De Rivierenbuurt herbergt 

stedelijk gezien de meeste vrijwilligers. In beide wijken zijn veel maatschappelijke initiatieven gaande en in De 

Pijp denken en praten veel bewoners en ondernemers(verenigingen) mee over opgaven in de wijk  (gemeente 

Amsterdam, Gebiedsplan Pijp/Rivierenbuurt 2017). 
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2.1 Onze visie, richtinggevend voor de uitwerking van de 

ontwikkelopdrachten   
 

Het is belangrijk gebleken dat wijkpartners duidelijk voor ogen hebben wat de alliantie is (en wat zij níet is). 

Wij hebben hiervoor de volgende werkdefinitie opgesteld.  

 

 

 

 
‘Samenwerken voor betere Zorg&Welzijn in Zuid’ 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid is een samenwerking van zeven organisaties 

binnen Zorg&Welzijn in Amsterdam Zuid. De alliantie stimuleert de 

samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het welbevinden 

van inwoners opdat deze maatwerkoplossingen krijgen bij vragen over 

welzijn, gezondheid, zorg en participatie. 

 

De alliantiepartners: Dynamo, HVO-Querido, Cordaan, Philadelphia, 

Evean, PuurZuid, MEE-AZ 

 

 

De  alliantie Wijkzorg Zuid werkt aan de beoogde samenwerking vanuit onderstaande visie (zie kader). De visie 

is opgesteld met het maken van het eerste jaarplan (jaarplan 2017) en geeft sindsdien richting bij het werken 

aan de drie ontwikkelopdrachten.  

 

Visie en missie 
De alliantie wijkzorg Zuid wil bijdragen aan een cultuuromslag bij alle wijkzorgpartners in 
Amsterdam Zuid, zowel de formele partners (zorg- en welzijnsinstellingen) als de informele 
partners (bewonersorganisaties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen). 
 
Deze omslag zorgt ervoor dat zorg- en welzijnsprofessionals 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

2
 interventies organiseren waarbij zij gebruik maken van het hele netwerk 

van zorg en welzijnspartijen in Amsterdam Zuid: zowel de formele als de informele partijen. Het 
behoud 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.  
Hierdoor krijgen inwoners van Zuid de best passende zorg en ondersteuning voor hun situatie. 
 
  
 

                                                           
2
 Wij speken van ‘passend’ als de geboden ondersteuning voldoet aan de behoefte van de bewoner én als de 

professionele ondersteuning is afgestemd op hetgeen welzijnspartijen en informele partijen kunnen bieden. 
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3 Terugblik periode juni 2017 – oktober 2018.  
 

De  volgende paragrafen geven per ontwikkelopdracht weer welke activiteiten zijn ondernomen, wat ermee is 

bereikt, wat ervan is geleerd en of en hoe we ermee verder gaan in 2019. 

 

Alvorens hier in te duiken, willen wij hieronder onze  belangrijkste leerpunten weergeven.  

 

Algemeen 

We hebben ‘cultuurverandering’ als uitgangspunt genomen en ons niet beperkt tot één doelgroep of locatie. 

Daardoor konden veel partners zich identificeren met de acties en hieraan deelnemen. Vragen als  

- Wat is wijkzorg ?  

- Hoe vind ik mijn samenwerkingspartners?  

- Waar kan ik informeel aanbod vinden?  

- Wat vraagt wijkzorg van mij als medewerker?  

roepen voor steeds meer wijkzorgmedewerkers geen vragen meer op. De andere kant van deze medaille is dat 

op weinig plekken de ‘diepte’ in is gegaan: harde afspraken over de samenwerking en het inrichten van nieuwe 

processen tussen wijkzorgpartners zijn tot nu toe nog niet het uitgangspunt geweest van onze inspanningen. 

Ook leidt het ‘weten’ nog niet altijd tot kunnen acteren. In par 2.3 over deskundigheidsbevordering kunt u 

daar meer over lezen.  

 

Onze leerpunten over Toegang 

De opdracht ‘Heldere Toegang’ is een breed begrip en vergt nadere precisering. Wij hebben uiteindelijk 

gekozen te werken aan ‘toegankelijkheid van zorg’ hetgeen een goede oplossing bleek om de energie van onze 

samenwerkingspartners in de wijkzorg (waaronder stadsdorpen) te bundelen. Daarnaast bleek het begrip 

‘Toegang’ voor sommigen te impliceren dat er sprake moet zijn van één fysiek aanmeldpunt in Amsterdam 

hetgeen uiteraard niet het geval is.  

Overigens bleek uit gesprekken met de gemeente Wijchen (zie het project ‘infographic’) dat één fysiek 

toegangspunt ook niet altijd zorgt voor herkenbare/heldere toegang.  

 

Onze leerpunten over Deskundigheidsbevordering  

Het is erg lastig om kennis over de gewenste situatie om te zetten in gedrag. Er is sterke behoefte aan 

handvaten bij de wijkzorgprofessionals (hoe ‘doe’ ik het dan). De vraag rijst ook of de werkwijze die wijkzorg 

vergt, wordt gefaciliteerd door de organisaties waarbij zij in dienst zijn. 

We constateren daarnaast dat de gekozen financieringsmethodiek de wijkzorggedachte onvoldoende steunt. 

Weliswaar kan ‘brede vraagverheldering’ gedeclareerd worden in RIS maar dit biedt onvoldoende soelaas om 

echt in te zetten op toeleiding naar basisvoorzieningen of informele hulp. Iemand behouden als cliënt is 

financieel vele malen aantrekkelijker. 

 

Onze leerpunten over ‘Doorontwikkeling netwerken’.  

De alliantie Wijkzorg Zuid organiseert maandelijks wijktafels en Bitterballenborrels en blijft dit ook in 2019 

doen. Wij zien dit als dé plek waar wijkzorgpartners elkaar kunnen ontmoeten en van daaruit de 

samenwerking opzoeken rond een cliënt of een thema. We zien wel grote verschillen tussen wijkzorgpartners 

in enthousiasme voor de wijktafels. We blijven daarom zoeken naar mogelijkheden om de tafels (of andere 

werkvormen?) zo aantrekkelijk en effectief mogelijk te maken. Uiteindelijk willen we dat wijkzorgmedewerkers 

zich meer eigenaar voelen van het netwerk en een actieve rol gaan pakken om hun netwerk  levend te houden. 

In par.  
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We zien, naast de bijeenkomsten die de Alliantie organiseert, ook bijeenkomsten vanuit andere 

samenwerkingsverbanden. We realiseren ons dat er een opgave ligt om deze netwerken ook met elkaar te 

verbinden en gaan hiermee aan de slag in 2019.  

 

Het wijkzorgnetwerk is een lerend netwerk. Dat vraagt van de alliantie dat zij anticipeert op ontwikkelingen en 

ontwikkelingen ondersteunt die passen bij de opdrachten voor de wijkzorg alliantie. Dat kunnen we zeker niet 

alleen. Om die reden hebben we bij alle activiteiten bewust de samenwerking opgezocht met partijen en 

professionals actief in de wijk . Daardoor liepen processen soms wat langzamer dan we hoopten. Het motto 

alleen ga je snel, samen kom je verder is hierbij passend! 

 

3.1 Cocreatie: samen met stadsdeel en wijkzorgpartners de opdrachten 

verkennen en uitwerken  
 

Voor de uitwerking van de drie ontwikkelopdrachten heeft de alliantie in de zomer van 2017 brede 

werkgroepen opgericht waarin alle wijkzorgpartners, waaronder het stadsdeel, werden uitgenodigd deel te 

nemen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het bedenken van activiteiten die bijdragen aan het doel 

en voor het (doen) oppakken van activiteiten.  

 

De werkgroepen kennen deelnemers uit verschillende organisaties en disciplines en zowel informele als 

formele partijen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van diverse organisatieonderdelen van stadsdeel Zuid 

(de sociaal loketten, het  team basisvoorzieningen en de gebiedsteam). Door de brede samenstelling van de 

werkgroepen komt meer kennis en ervaring beschikbaar voor de uitwerking van de ontwikkelpunten. 

Daarnaast stimuleert deze werkwijze de gewenste beweging binnen Wijkzorg: een cultuuromslag binnen 

Wijkzorg opdat inwoners van Zuid de zorg en ondersteuning krijgen die passend is voor hun situatie. 

 

In de volgende paragrafen wordt geschetst wie er aan de werkgroepen hebben deelgenomen, wat zij zich ten 

doel hebben gesteld en welke activiteiten zijn hebben uitgevoerd of doen uitvoeren t/m september 2018 

 

Per activiteit wordt aangegeven wat er is bereikt, wat er is geleerd, met wie dit is gedeeld en wat we met het 

geleerde gaan doen in 2019.  
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3.2 ‘Toegang’ 
 

De werkgroep Toegang is in juni 2017 van start gegaan. In de brede werkgroep waren deelnemers actief vanuit 

verschillende professionele achtergronden. Het koste zeker inspanning om een diverse groep bijeen te 

brengen met deelnemers. Helaas is het niet gelukt om iemand van het Sociaal loket erbij aan te laten sluiten. 

Er is wel bij de start eenmalig deelname geweest. Ook is het niet gelukt om een huisarts of POH bij deze 

werkgroep te laten aansluiten. Wel was de groep die er was bevlogen en gemotiveerd, hoewel op een gegeven 

moment het werken aan concrete invulling voor de meesten te veel tijd investering vroeg. We hebben 

daardoor op diverse onderdelen de groep met betrokkenen beter afgepast laten zijn, zodat de tijdsinvestering 

niet bovenmatig werd en de motivatie daardoor beter behouden werd.  

Betrokkenen waren: Gebiedsmakelaar Oud-Zuid, Welzijnscoach Welzijn op Recept,  Buurtbewoner, 

vrijwilligster in de buurt en mantelzorgster, Participatiemedewerker mantelzorg en respijtzorg Welzijn nieuwe 

stijl, Gebiedsmakelaar Pijp-Rivierenbuurt, Wijkverpleegkundige, Medewerker van het Sociaal Loket, 

Ergotherapeut, Sociaal werker MADI, Ergotherapeut, Coördinator Buurtdiensten de Pijp Participatiemedw, 

Meldpunt Zorg , Mantelzorgmakelaar, projectleider wijkzorg alliantie  

Vanuit de Alliantie Wijkzorg Zuid waren Particura (nu Evean), MEEAZ en HVO-Querido de trekkers van de 

werkgroep.  

Een aantal van de deelnemers hebben vooral in de beginfase meegedacht. Acht deelnemers hebben tot en de 

zomer van 2018 meegewerkt en meegedacht in deze werkgroep.   

 

 

Doelen: 

De werkgroep toegang wil bijdragen aan een heldere toegang tot de juiste zorg en ondersteuning voor 

inwoners van Amsterdam Zuid; inwoners van Zuid moeten toegang kunnen krijgen tot alle zorg en 

welzijnsfaciliteiten in hun buurt die passend zijn voor hun situatie. Daarbij heeft de werkgroep veel aandacht 

voor inwoners die wel zorg nodig hebben maar die dit niet weten te vragen. Ook heeft de werkgroep zich als 

doel gesteld te zorgen voor een ‘achtervang’  voor zorg en welzijnsprofessionals die te maken hebben met een 

casus die ‘vast’  zit; een casus waarvan niet duidelijk is welke partij aan zet is om de inwoner de juiste zorg en 

ondersteuning te bieden.  

 

Activiteiten  

Vanuit de werkgroep Toegang heeft zeer veel activiteiten ondernomen waarvan hier de belangrijkste worden 

weergegeven. In bijlage 1 vindt u een volledige beschrijving van de activiteiten. Hieronder staan de 

belangrijkste bevindingen.  

3.2.1 Instellen achtervanggroep  

Elke alliantie is door de gemeente Amsterdam  gevraagd een meldpunt in te richten waar 

wijkzorgprofessionals terecht kunnen met vastgelopen casussen. Doel van dit meldpunt is om snel te 

beoordelen wie er aan zet is om een casus op te pakken. Op deze manier kan worden voorkomen dat inwoners 

met een ondersteuningsbehoefte tussen wal en schip terecht komen als niet duidelijk is wie een casus moet 

oppakken. De alliantie Zuid heeft hiervoor in 2017  

het meldpunt achtervang ingericht en dit bekend via de wijktafelbijeenkomsten en via brochures. Inmiddels is 

dit meldpunt vervangen door het meldpunt advies wijkzorg dat bereikbaar is via de website www.wijkzorg-

amsterdam.nl. Dit meldpunt is in samenwerking met de gemeente Amsterdam vormgegeven en ingericht. 

 
Waarom is de activiteit ondernomen. 
Er waren zorgen dat inwoners wiens casus moeilijk te beoordelen is, tussen wal en schip terecht zouden 
komen. Door het inrichten van een meldpunt waar wijkzorgpartners met veel expertise snel kunnen schakelen  
zou dit voorkomen kunnen worden.  
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Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 
In 2017 is direct een meldpunt opgericht op: achtervangwijkzorgzuid@puurzuid.nl.   

De adviesgroep die hieraan is gekoppeld kent de disciplines wijkverpleging, Zorg en Woonoverlast, LVB en  

GGZ  betrokken.  

 
Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 
De genoemde activiteit heeft geen aanmeldingen opgeleverd. Wij weten niet goed hoe wij het gebrek aan 
reacties moeten duiden. Vooralsnog denken wij dat veel problemen binnen het netwerk opgelost kunnen 
worden door middel van collegiale consultatie.  
Door het samen met andere allianties en de gemeente ontwikkelen van de achtervang (nu ‘advies wijkzorg’ 
genoemd) zijn processen ontwikkeld die van pas komen als een casus zich aandient. 
 
Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
Binnen de alliantie worden de resultaten gedeeld en besproken tijdens de alliantie-overleggen. Daarnaast met 

leden van de Adviesgroep, met de gemeente tijdens de projectleiders overleggen die door SOMOSA worden 

georganiseerd.  

 

Wat gaan we doen in 2019 

In 2019 wordt in ieder geval het meldpunt gecontinueerd via het stedelijke meldpunt ‘Advies Wijkzorg’. Het 

bestaan en het doel ervan zal dan opnieuw bij wijkzorgprofessionals onder de aandacht worden gebracht via 

wijktafels, via brochures en via mailings. Mochten er casussen binnen komen (bij Zuid of bij andere allianties), 

dan evalueren we deze gezamenlijk. 

 

3.2.2 Een kernboodschap over Wijkzorg. 

 

Een van de eerste aandachtspunten voor de werkgroep Toegang was het helder krijgen van het begrip 

‘Wijkzorg’.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Het begrip Wijkzorg bleek in de werkgroep tot verwarring en verschil van interpretatie te leiden. Pas als  daar 

eenduidigheid over is, kan van daaruit worden bepaald hoe  ‘de toegang’ te versterken.  

Wijkzorg moet vanuit burger geformuleerd en begrijpelijk zijn. In de werkgroep was ook het stadsdorp 

betrokken waardoor het bewonersperspectief ook aan bod kwam.  

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten?  

Er is meer zicht op het netwerk, er is een interdisciplinaire samenwerkingsvorm en vertrouwen ontstaan 

binnen de werkgroep. Daarbij moest eerst een gezamenlijke visie duidelijk worden. Wat is Wijkzorg, Wijkzorg 

is een concept dat om concretisering vraagt 

Er is een kernboodschap geformuleerd: Wijkzorg: Informatie, advies en ondersteuning voor het prettig leven 
in uw wijk. 
 
Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 
Het begrip eenduidige of heldere Toegang tot wijkzorg blijft lastig in de huidige netwerk constructie. Er zijn 

stevige discussies over gevoerd; om een korte kernboodschap te ontwikkelen is moeilijk gebleken. Wel was de 

discussie zinvol om met elkaar te bepalen wat Wijkzorg wel en niet is.  We zouden willen pleiten voor het 

begrip Toegankelijkheid van wijkzorg als het gaat om heldere Toegang (de doorontwikkelopdracht). Dan valt 

de verwachting van 1 deur, 1 telefoonnummer weg. Waardevol was dat in dit proces ook burgers uit de wijk 

waren betrokken, waardoor het perspectief van de burger zwaar werd gewogen. Met name oudere bewoners 

geven aan behoefte te hebben aan papieren informatie- met duidelijk overzicht en telefoonnummers. Het 

loket met voorkeurtoetsen wordt als niet klantvriendelijk en onpersoonlijk ervaren door onzekere mensen – 

mailto:achtervangwijkzorgzuid@puurzuid.nl
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mensen met gehoorbeperking. Huidige structuur is onvoldoende. Er is behoefte aan persoonlijk gehoord 

worden en niet eerst allerlei NAW gegevens te moeten geven. 

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Binnen de alliantie is gedeeld en besproken tijdens de alliantie-overleggen.  

 

Wat gaan we doen in 2019 

De kernboodschap ‘Wat is Wijkzorg’ zullen wij vanuit de geformuleerde kernboodschap blijven uitdragen bij 

onze activiteiten; Het blijkt nog steeds nodig om uit te leggen wat Wijkzorg is en inhoudt en wat de wijkzorg 

alliantie doet. Het is belangrijk dat we hier met elkaar op één lijn zijn gekomen, ook om goed aan partners uit 

te leggen wat het betekent. 

We zullen in juni 2019 een korte steekproef doen tijdens de Wijkzorg BBB om te peilen of de kernboodschap 

over Wijkzorg nog vragen oproept en op welke manier deze boodschap gewaardeerd wordt. 

 

3.2.3 Brochure  

De werkgroep heeft een brochure gemaakt voor wijkzorgprofessionals. In deze brochure wordt uitgelegd wat 

Wijkzorg is, hoe je aansluiting vindt bij het netwerk en wat te doen als een casus ‘vast’ zit. De brochure is 

gemaakt in samenwerking met een herstelgroep van de Regenboog groep en met een particuliere 

mantelzorgcoach die in Amsterdam Zuid actief is.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Niet alle wijkzorgprofessionals zijn op de hoogte van de Amsterdamse werkwijze Wijkzorg. Er bleek behoefte 

te zijn aan een uitleg en aan informatie over de wijze waarop men kan aansluiten bij het netwerk. Hoe en op 

welke wijze daar onderdeel van te zijn – ook al werk je als fysiotherapeut, of als coördinator voor vrijwilligers, 

wilden we via deze flyer op een begrijpelijke en inspirerende manier toelichten en verspreiden.De brochure 

bevat dan ook de contactgegevens van de wijktafelvoorzitters.  

Daarnaast wordt in de brochure aandacht gegeven aan het meldpunt ‘Advies Wijkzorg’. 

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

Er is een brochure gemaakt met daarin de visie van wijkzorg in Zuid en hoe het in Zuid werkt voor alle 

professionals. De brochure is gemaakt in een werkgroep waarbij meerdere wijkzorgpartners betrokken waren.  

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 

Het maken van de brochure scherpte het denken over wat wijkzorg is en hoe dit gecommuniceerd kan worden 

naar wijkzorgpartners.  

Bij het formuleren van tekst voor een flyer, is het uitgangspunt geweest dat het moest aansluiten bij onze visie 

op wijkzorg, de rol van de alliantie. Dat het in begrijpelijke positieve taal moest zijn verwoord. Om die reden 

hebben we voorstellen van een ervaren tekstschrijver ( tevens mantelzorgmakelaar) als uitgangspunt 

genomen. Het proces van het gezamenlijk reflecteren en redigeren van de tekst was heel leerzaam. Het 

versterkte de samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van visie op de rol en taken van de alliantie. We 

scherpten hiermee onze eigen ‘pitch’ om het nut en belang van aangehaakt zijn in het netwerk op een 

duidelijke manier over te dragen. Met de gekozen beelden hebben we bewust ook willen uitdragen wat 

wijkzorg en onderdeel zijn van  de wijkzorgnetwerken in Zuid inhoudt. 

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Binnen de alliantie worden de resultaten gedeeld en besproken tijdens de alliantie-overleggen. 
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Wat gaan we doen in 2019? 

 

1. In 2019 zullen we vanuit de behoefte en input nog één keer een aanpassing in de flyer voor 

professionals doorvoeren. We verwachten dat de website veel informatie uit de flyer kan vervangen.  

2. We zullen ons bezinnen op de wens of behoefte om juist gericht op de inwoners van Zuid nog een 

flyer te ontwikkelen, in samenwerking met partners van het Stadsdeel, ten behoeve van uitleg over 

wat wijkzorg is en hoe het werkt in Amsterdam Zuid en hoe je op zoek kunt naar informatie.  We 

peilen op welke manier bewoners bij hulpvragen op zoek gaan naar waar zij informatie kunnen vinden 

en of het kaartje in voor in de meterkast dan voldoende is, of dat zij via het internet voldoende 

informatie kunnen vinden. 

3. We volgen actief de ontwikkelingen en ervaringen met Koppl die het stadsdeel heeft gestart ten 

behoeve van betere toegang tot het aanbod van ondersteuning en zullen ons laten inspireren door de 

aanbevelingen die daaruit voort komen. 

 

 

3.2.4 Infographic 

Samen met Movisie is gewerkt aan een infographic welke duidelijk maakt wie er betrokken is bij zorg en 

ondersteuning van een cliënt. De cliënt vult de infographic alleen in of samen met een hulpverlener, 

mantelzorger of vrijwilliger. De infographic  kan stapsgewijs worden ingevuld via de website 

https://wieiswie.beteroud.nl en vervolgens worden uitgeprint. Er is ook een papieren versie beschikbaar welke 

handmatig kan worden ingevuld.  In de Wie is Wie worden zowel vrijwilligers/mantelzorgers als professionals 

weergegeven met eventueel hun contactgegevens. Op deze manier ontstaat voor iedereen beter overzicht 

over het netwerk en over de mogelijkheden tot samenwerking en afstemming. Ook dat draagt bij aan goede 

toegang tot de juiste zorg en ondersteuning.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Tijdens de diverse wijkzorgnetwerkoverleggen kwam regelmatig naar voren dat vaak onvoldoende inzichtelijk 

is wie er allemaal betrokken zijn bij inwoners. Om daar overzicht over te krijgen kost vaak veel tijd. Het is ook 

lastig voor informele betrokkenen om zicht te krijgen op de formele betrokkenen bij iemand. Niet iedereen 

werkt met RIS, niet alles is te vinden via RIS. Een zelf in te vullen overzicht volgens een bepaald format kan 

wellicht inwoner en professional helpen inzicht te krijgen wie allemaal betrokken zijn bij een inwoner en hoe 

het netwerk mogelijk versterkt kan worden.   

 

Wat is met deze activiteit bereikt? 

 Duidelijkheid over de behoefte van zowel bewoners als professionals. 

 Samenwerking met Movisie op dit onderwerp,  

 Er is een Wie is Wie tool die nuttig kan zijn om het eigen en professionele netwerk in kaart te 

brengen. 

 

Wat is van deze activiteit geleerd? 

In de werkgroep die door Movisie is opgezet was niet alleen de alliantie Wijkzorg Zuid betrokken maar ook een 

kleine gemeente uit het Oosten van het land (Wijchen) en een gepensioneerden vereniging van AKZO Nobel. 

Uit gesprekken met hen bleek dat toegang tot zorg ook bij hen een onderwerp van gesprek was. Alhoewel 

Wijchen één fysiek toegangspunt heeft voor Wijkzorg speelt ook daar het probleem dat mensen niet weten 

waar ze moeten zijn als ze acuut zorg nodig hebben. De vertegenwoordiger van de gepensioneerdenvereniging 

had vergelijkbare ervaringen in zijn netwerk. Wat wij leerden: zolang mensen geen behoefte hebben aan zorg, 

gaan ze niet op zoek naar informatie. Als ze wel zorg nodig hebben, is er sprake van stress en regieverlies. Dan 

is er een  grote behoefte tot persoonlijk contact en persoonlijke informatie om de juiste zorg te vinden.  

https://wieiswie.beteroud.nl/
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Het  maken van een integrale infographic, een infographic met informatie over de wijk én over het 

persoonlijke netwerk,  was wel lastiger dan gehoopt. Financiële grenzen, beperkingen aan de mogelijkheden 

digitaal en de privacy regelgeving  hebben gezorgd voor een andere tool dan we aanvankelijk dachten. We 

hadden er nog veel meer van kunnen maken. De tool die nu is opgeleverd is eenvoudig- en biedt een overzicht 

van het betrokken netwerk. Hij  geeft geen inzicht, tips over mogelijkheden in de wijk of van diverse vormen 

van ondersteuning. Je moet hem ook in één keer goed invullen en hij is na afronding helaas niet meer aan te 

passen. Voor ouderen met digitale vaardigheden is het redelijk eenvoudig. Evt. kunnen zij gelukkig ook een 

papieren versie invullen.   

Een extra waarde van de infographic is dat het samen invullen kan zorgen voor een gesprek over de 

mogelijkheden en betrokkenheid van eigen netwerk, alvorens te denken aan formele ondersteuning.   

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

We hebben de tool kunnen uitzetten in het netwerk en via de Wegwijs in de WMO ook  bij de andere gebieden 

in Amsterdam. We menen dat het zeker een waarde kan hebben om overzicht te helpen creëren zowel voor 

bewoner als betrokken ondersteuners. 

 

Wat gaan we doen in 2019? 

We zullen de Wie is Wie actief onder de aandacht blijven brengen binnen het netwerk. Niet alleen via de 

website maar ook op de bijeenkomsten zullen we regelmatig de Wie is Wie poster delen. Dit om het gebruik 

ervan te stimuleren. In het najaar van 2019 zullen we bewust ervaringen ophalen om van daaruit 

aanbevelingen te kunnen doen op het gebruik ervan. 

 

3.2.5 Kaarten (‘voor de meterkast’) 

Tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep bleef de stem van de inwoner het uitgangspunt. Van stadsdorp 

Rivierenbuurt kwam het volgende signaal: ‘een deel van de ouderen heeft behoefte aan een kaart met één 

telefoonnummer of adres voor zorg en ondersteuning’. Dit geldt met name voor degenen die nu nog geen 

gebruik maken van diensten van de wijkzorgpartners maar die zich wel veel zorgen maken over wat te doen of 

waar zich te melden als een dergelijke behoefte ontstaat. Zij willen dan de informatie direct bij de hand 

hebben. Deze inwoners formuleerden dat zij moeite hadden met alle informatie, met te weten waar ze voor 

welke hulpvraag moeten aankloppen. Het formuleren van een duidelijke hulpvraag is voor veel ouderen al 

moeilijk.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

De behoefte aan een ‘kaartje voor in de meterkast’ was al eerder geformuleerd. De tot nu toe ontwikkelde 

informatie sheets van het gebied met verschillende contactpersonen en organisaties, voldeden nog niet aan de 

behoefte van ouderen die was geformuleerd; zij gaven aan 1 nummer en 1 adres te willen. 

In overleg met de werkgroep en met de gemeente Amsterdam zijn daarom voor vier buurten in Zuid kaarten 

gemaakt op A6 formaat met daarop contactgegevens van het sociaal loket. De kaart kan bij mensen ‘in de 

meterkast’ en is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een geheugensteuntje voor de toegang tot 

wijkzorg. Voor veel mensen zal het telnr van het sociaal loket voldoende zijn. Voor anderen geldt dat ze hun 

kwestie liever face tot face bespreken. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook de spreekuren van het 

sociaal loket te vermelden. In één buurt (Rivierenbuurt) is geen spreekuur van het sociaal loket. Daarom is in 

overleg met Puur Zuid bepaald dat hun inloopspreekuur op het kaartje komt te staan.  

 

Wat is met deze activiteit bereikt? 

Per gebied is er een informatiekaartje over zorg en ondersteuning in het gebied, met 1 adres en 1 

telefoonnummer en 1 spreekuurmoment. Deze kaarten worden met name door de stadsdorpen gebruikt bij 

hun informatieve bijeenkomsten aan bewonerts.  
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Wat is van deze activiteit geleerd? 

Het ontwikkelen van dit kaartje was een leerzaam proces. Er zijn bij alle betrokkenen (gemeente, alliantie, 

zorg- en welzijnsaanbieder) visies op de vormgeving en wat wel en niet kon en mocht is er een resultaat 

bereikt waar de betrokkenen achter konden staan en welke paste bij de behoefte. De inwoners hebben 

aangegeven het te hebben gewaardeerd dat zij serieus zijn genomen hierin. Daarbij blijft de genoemde 

ervaring dat het bellen naar het sociaal loket voor oudere onzekere – vaak minder mondige- mensen te 

onpersoonlijk is en dat zij vooral behoefte hebben aan bekende namen, bekende gezichten en iemand die de 

tijd kan nemen om een luisterend oor te hebben en goed mee te denken.  Ook is op dit kaartje een verbinding 

gelegd tussen het begrip Wijkzorg (waar professionals aan werken en onderdeel van zijn) en de term ‘Zorg en 

ondersteuning’ ( de term waarmee richting inwoners wordt gecommuniceerd). 

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Deze zijn gedeeld in het alliantie-overleg en met de projectleiders van de andere allianties in hun maandelijkse 

overleg. En verder uiteraard met de stadsdorpen, met name stadsdorp Rivierenbuurt welk eook 

vertegenwoordigd was bij de werkgroep ‘Toegang’.  

 

Wat gaan we doen in 2019? 

Tot nu toe heeft met name het stadsdorp Rivierenbuurt de kaarten gebruikt. In 2019 willen wij ze meer onder 

de aandacht brengen van de andere stadsdorpen in Zuid.  

We zullen in overleg gaan met het Stadsdeel op welke wijze we de kaartjes nog meer kunnen verspreiden, 

mogelijk via digitale vormen of bij verenigingen. 

We peilen in juni 2019 actief de ervaringen van de Stadsdorpwerkgroepen in Amsterdam Zuid. We vragen hen 

welke ervaringen zij inmiddels hebben met het kaartje, hoe ze het kaartje waarderen, of het hen helpt bij het 

vinden van het aanbod van ondersteuning en of ze nog aanbevelingen hebben voor een vervolg. 

 

Trekker: Projectleider alliantie Wijkzorg Zuid 

 

3.2.6 Werksessie met CCA, Sociaal loket en MADI. 
Goede en korte klantroutes zijn belangrijk, zeker voor mensen in een kwetsbare situatie. Op een aantal 

vlakken bleek behoefte aan meer afstemming in de route : CCA (oftewel: 14020 – Call Center Amsterdam)    

sociaal loket stadsdeel Zuid  MADI Puur Zuid. Bijvoorbeeld over de PGB’s, over het al of niet op huisbezoek 

gaan, over overdracht etc. Daarom is in april 2018 een workshop georganiseerd waarbij medewerkers uit deze 

drie ‘loketten’  van gedachten konden wisselen over deze onderwerpen, kennis konden maken en werken aan 

korte lijnen.  

De workshop is zeker gewaardeerd door de medewerkers; met name is er meer begrip ontstaan voor de 

context waaruit anderen werken. Afgesproken is dat het sociaal loket van het stadsdeel de aanwezigen 

halfjaarlijks uitnodigt voor een vervolg bij het stadsdeel. Dat is nog niet opgepakt, hetgeen mogelijk te maken 

heeft met een wisseling van de wacht bij de kwaliteitsmedewerker.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Bemerkt werd dat de verschillende partijen die in het sociaal domein specifiek verantwoordelijk zijn voor een 

toegangsfunctie, elkaar nog onvoldoende kennen en vanuit aannames naar elkaars rol en mogelijkheden 

keken. Als deze aannames niet kloppen, dan werkt dat vertragend in het toegangsproces. Vandaar dat het 

initiatief werd genomen om elkaar en elkaars werkwijzen beter te leren kennen. Er is veel aandacht besteed 

aan de werkwijze rond de toekenning van PGB’s.  

 

Wat is met de activiteit bereikt? 

Uit een mail van een deelnemer van de werksessie : 
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 ‘Ik merk dat de relatie met bijvoorbeeld Puur Zuid is verdiept, beter geworden. Zo juist had ik bijvoorbeeld een telefonisch 

gesprek met (…) over een ingewikkelde casus waarover zij met mij wilde sparren. Dat gebeurt dus op basis van wederzijds 

vertrouwen en in geloof in elkaars expertise (..)zulke bijeenkomsten helpen wel om aan elkaar te denken in lastige situaties 

en te weten dat je er niet alleen voor staat’. 

 

Wat is van deze activiteit geleerd?  

Via het verslag is bijgedragen aan aanpassing in de werkwijze en regelgeving in Amsterdam. In de  Wegwijs in 

de Wmo 22 - Pgb Special- van juni 2018 werden de aanpassingen verspreid. Het heeft geholpen om meer rust 

te creëren en duidelijkheid rond werkwijze en mogelijkheden en dilemma’s. 

Het is waardevol extra te investeren in kennismaking van wijkzorgpartners, zeker wanneer zij onderdeel 

uitmaken van hetzelfde proces, in dit geval het toegangsproces.  

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Deze zijn gedeeld in het alliantie-overleg en met de projectleiders van de andere allianties in hun maandelijkse 

overleg.  

 

Wat gaan we doen in 2019? 

Het is belangrijk dat de lijnen tussen Sociaal loket en MADI Puur Zuid ‘warm’ blijven; met de 

kwaliteitsmedewerker afgesproken dat zij in 2019 uitwisseling organiseert. Bijvoorbeeld doordat medewerkers 

van de MADI worden uitgenodigd bij een werkoverleg om daar met elkaar in gesprek te gaan over elkaars 

werkwijze en dilemma’s.  

De workshop is positief gewaardeerd door de deelnemers en wordt als helpend ervaren. De alliantie zal 

daarom dit soort workshops blijven aanbieden aan wijkzorgpartners die baat kunnen hebben bij een 

intensievere kennismaking met andere wijkzorgpartners. 

 

Trekker: Projectleider alliantie Wijkzorg Zuid 

 

3.2.7 Pilot: één toegangspunt voor huisartsen? 

Ook huisartsen en hun ondersteuners maken deel uit van het wijkzorgnetwerk. Een goede aansluiting van hen 

op het maatschappelijk aanbod in de wijk is belangrijk omdat zij met vrijwel alle bewoners in contact komen. 

Zij kunnen daarmee een belangrijke toegangsfunctie tot Wijkzorg vervullen voor mensen die eenzaam zijn, 

schulden hebben, worstelen met rouwverwerking, mantelzorgondersteuning nodig hebben etc etc.  

Helaas vinden huisartsen het lastig hun weg te vinden in het aanbod in de wijk dat gericht is op verlichting van 

dit soort problematiek. Een woordvoerder van de CHAGZ (de huisartsencoöperatie in Zuid) stelt dat het 

aanbod voor huisartsen te onoverzichtelijk is. De CHAGZ pleit daarom per huisarts voor één 

toegangspunt/contactpersoon tot wijkzorg voor ál het maatschappelijk aanbod. Deze contactpersoon is 

iemand die de weg in het maatschappelijk aanbod goed weet te vinden, die de cliënt zelf oppakt of (warm) 

doorverwijst en een terugkoppeling geeft  aan de huisarts.  

In april 2018 is daarom gestart met voorbereidingen van een proef waarbij de huisartsen in Oud Zuid 

gekoppeld worden aan één contactpersoon die het formele én informele  aanbod in de wijk goed kent en 

die de cliënt hier naar toe kan begeleiden. Om problemen met bereikbaarheid door en voor de huisarts te 

voorkomen is afgesproken dat aangemeld en teruggekoppeld wordt via de app Siilo.  Deze app wordt bij 

huisartsen veel gebruikt voor onderlinge beveiligde communicatie. Via de app Siilo kunnen huisartsen 24/7 

contact opnemen met de coaches en vice versa.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Met één contactpersoon voor het maatschappelijk aanbod is het voor huisartsen gemakkelijker hun 

toegangsrol voor Wijkzorg te vervullen; zij hoeven niet meer hun weg te zoeken in de grote variëteit aan 

ondersteuningsaanbod maar kunnen dit overlaten aan de aan hen toegewezen contactpersoon.  
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Door middel van de werkafspraken (aanmelding en terugkoppeling via Siilo) kunnen veelgehoorde bezwaren 

van huisartsen  (‘ik kan mensen niet direct bereiken; ik krijg geen terugkoppeling) worden weggenomen.  

 

Wat is bereikt met deze activiteit? 

Op dit moment is aan zeven huisartsenpraktijken in Oud Zuid een ‘eerste’ contactpersoon toegewezen (de 

welzijnscoach) die ook actief langs gaat om het aanbod onder de aandacht te brengen
3
.  

 

Er zijn nog geen succesvolle doorverwijzingen. De indruk bestaat dat de werkwijze niet wordt gebruikt. Wel 

hebben welzijnscoaches en maatschappelijk  werkers contact met huisartsen maar dit komt niet door de 

gestarte pilot.   

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteit? 

Het project ging te traag van start: In eerste instantie was het idee dat de sociaal werkers de eerste 

contactpersoon zouden zijn van de huisarts. Zij zouden doorschakelen naar de Welzijnscoaches als bleek dat 

de vraag van de huisarts/cliënt meer op hun terrein lag. Dit bleek lastig voor de welzijnscoaches. Zij waren net 

nieuw in deze functie aangenomen en hadden behoefte aan een duidelijke positie ten aanzien van huisartsen. 

Om hen hierin tegemoet te komen is de rol van eerste contactpersoon daarom verplaatst naar de 

Welzijnscoaches.  

 

Er zijn nog geen resultaten over succesvolle doorverwijzingen. Er is sprake van wisselende tevredenheid over 

de pilot. De welzijnscoaches hebben moeite om bij de huisartsen binnen te komen 
4
maar zijn wel tevreden 

over hetgeen het oplevert als ze eenmaal binnen zijn.  

De medewerkers van Puur Zuid ervaren geen extra doorverwijzingen.  

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Deze zijn gedeeld in het alliantie-overleg en met de projectleiders van de andere allianties in hun maandelijkse 

overleg.  

 

Plannen voor 2019 

In het voorjaar van 2019 wordt deze pilot definitief  geëvalueerd.   

 

Trekker: projectleider alliantie Wijkzorg Zuid 

   

3.2.8 Pilot: Het Midden en Kleinbedrijf als vindplaats?  

Niet iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, komt in beeld van wijkzorg. Een deel van de meest 

kwetsbare bewoners vindt het moeilijk hun ondersteuningsbehoefte te erkennen of kunnen de weg naar 

Wijkzorg niet vinden. Ondernemers zijn deskundig in het klantencontact. Zij hebben een persoonlijk belang bij 

een vertrouwensband met hun klanten. Een tevreden klant zal vaker terugkomen en bij hen afnemen. 

Buurtwinkels kunnen daarmee langdurige en waardevolle relaties hebben met bewoners in de wijk. 

Ondernemers kunnen door deze relatie zicht hebben op hoe het met iemand gaat. Het is goed mogelijk dat zij 

bewoners met een onvervulde ondersteuningsbehoefte in contact kunnen brengen met wijkzorgprofessionals 

en dat zij op deze wijze een toegangsfunctie kunnen vervullen. 

                                                           
3
 NB Dit betekent overigens niet dat de welzijnscoach de eventuele bestaande samenwerkingsrelaties met huisartsen 

vervangt. 
4
 Oud Zuid een gebied met veel kleine huisartsenpraktijken. Uit onderzoek van het ELAA blijkt dat juist zij moeite hebben 

aan te sluiten bij het maatschappelijk aanbod. Het is daardoor erg lastig een ingang te vinden voor de Welzijnscoaches (zie 

ook het rapport van de ELAA).  
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In de Tellegenbuurt in de Pijp is in 2018 onderzocht of deze vooronderstellingen hout snijden; hebben 

buurtwinkels inderdaad deze vertrouwensband met een deel van hun klanten en willen en kunnen zij een 

toegangsfunctie tot wijkzorg vervullen als dat nodig is?  

 

Het onderzoek laat zien dat er verborgen parels onder de ondernemers van de Tellegenbuurt zijn die een groot 

hart hebben voor hun buurt. Zij kunnen, mits op de juiste manier gefaciliteerd, een bijdrage leveren aan het 

wijkzorgnetwerk. Ondernemers willen vaak echt iets met de buurt of dragen  graag bij aan hands on 

oplossingen aan voor overlast gevende inwoners. Zij zien heel veel maar hun contacten met professionals 

richting zich nu vaak alleen nog op de wijkagent en alleen op het moment dat zij overlast ervaren of in 

uitzonderlijk geval als zij grote zorgen hebben over iemand. Een onderzoeksverslag kunt u vinden in de bijlage 

2.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Niet iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, komt in beeld van wijkzorg. Een deel van de meest 

kwetsbare bewoners vindt het moeilijk hun ondersteuningsbehoefte te erkennen of kunnen de weg naar 

Wijkzorg niet vinden. Ondernemers die deze mensen tot klant hebben kunnen wellicht een toegangsrol 

vervullen.  Met dit onderzoek is deze veronderstelling onderzocht in de Tellegenbuurt. 

 

Wat is bereikt met deze activiteit? 

Het onderzoek laat zien dat er verborgen parels onder de ondernemers van de Tellegenbuurt zijn die een groot 

hart hebben voor hun buurt. Zij kunnen, mits op de juiste manier gefaciliteerd, een bijdrage leveren aan het 

wijkzorgnetwerk. Begin december zijn deze ondernemers gekoppeld aan een wijkzorgpartner die het contact 

onderhoudt met de ondernemers en kijkt hoe zij evt cliënten toe kan leiden tot zorg.  

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteit? 

Een aantal MKB-ers  bekommert zich om het lot van hun klanten en zijn aldus een relevante vindplaats.  

Verder voelen ze zich bij overlast van bijvoorbeeld verwarrende personen vaak in de steek gelaten. Een 

buurtwerker die de MKB ers kent en gekend wordt gemist. Het is voor hen ook niet duidelijk waar zij met 

eventuele signalen naar toe moeten. Zij hebben vooral ervaring met de Wijkagent. De wijkagent wordt 

ingeschakeld bij problemen en escalaties maar via de wijkagent is er nog geen verwijzing naar het 

wijkzorgnetwerk. De wijkagent wordt niet ervaren als een toegang tot wijkzorg.  Met het meldpunt Zorg en 

woonoverlast,  hebben ze geen positieve ervaringen: ze voelen zich niet gehoord en horen niets terug.  

 

Het is niet vanzelfsprekend dat MKB ondernemers veel tijd kunnen steken in een toegangsrol. Hun prioriteit is 

het draaien van een zaak in een dynamische omgeving waar veel is veranderd. 

Het geleerde is gedeeld met Gebiedsmakelaars Stadsdeel en gebruikt in een training voor sleutelpersonen die 

het stadsdeel in samenwerking met MOvisie heeft opgezet.  

Stadsdeel Zuid organiseerde  een aantal werkateliers voor buurtbewoners en professionals om gezamenlijk 

passende interventies te ontwikkelen ter versterking van de draagkracht en draagvlak van de buurt. Het 

verbinden van de opgedane kennis en ervaringen met die van de alliantie is niet vanzelfsprekend gebleken. 

Daaraan zouden we in het komend jaar meer aandacht aan willen besteden.  

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

Deze zijn gedeeld in het alliantie-overleg en met de projectleiders van de andere allianties in hun maandelijkse 

overleg. Vanuit dit project heeft kruisbestuiving plaats gevonden met andere allianties. Er wordt in 

verschillende anders allianties met belangstelling kennis genomen van het idee aansluiting te zoeken bij het 

MKB als vindplaats. 
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Binnen het stadsdeel zijn de inzichten gedeeld met het team basisvoorzieningen. De uitkomsten van dit traject 

zijn ook gedeeld in het kader van het project Eenzaamheid en Armoede ihkv Zicht op signalen, vanuit het 

stadsdeel Zuid , waarin is gekeken wat actieve buurtbewoners, monteurs van woningbouwverengingen en dus 

ook MKB -ers tegenkomen en wat zij nodig hebben om te acteren.   

 

Plannen voor 2019 

In 2019 willen we in meerdere buurten in Zuid betrokken MKB ers uitnodigen, faciliteren en ondersteunen om 

hun zorgen en signalen over inwoners te delen met wijkzorgprofessionals als buurtwerkers en sociaal werkers. 

Dit kan bijdragen aan een betere signalering en doorgeleiding van inwoners met onvervulde 

ondersteuningsvragen. 

 

We willen nog beter de aansluiting met het stadsdeel borgen opdat de kennis van de wijkzorgnetwerken wordt 

benut om mensen te trainen.  

We evalueren de gerealiseerde  koppelingen met wijkzorgpartners en betrekken de evaluaties bij onze 

verbeterplannen.  

 

Trekker: alliantielid MEEAZ 

 

3.2.9 Een omarmd project: Financiële veiligheid voor ouderen. 

 

Eén van de vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Het komt vooral voor in situatieswaarin 

de oudere iemand anders het beheer over zijn of haar financiële zaken en goederen heeft toevertrouwd en 

waar dit vertrouwen wordt geschonden.  

 

Waarom is deze activiteit gestart 

Professionals die met ouderen werken kunnen een belangrijke rol hebben in het voorkomen, signaleren en 

stoppen van financieel misbruik. 

 

Wat is bereikt met deze activiteit? 

In 2017 is een project opgestart waarbij diverse wijkzorgpartners betrokken waren.  Dit project is vanuit de 

alliantie van harte ondersteund en omarmd. Er is aandacht voor gevraagd tijdens diverse bijeenkomsten en 

meegedacht over wijzen waarop het project een vervolg kon krijgen. 

De problematiek is geagendeerd bij de gemeente, samenwerking is gestimuleerd tussen welzijn, madi en zorg 

t.b.v. gezamenlijke aanpak, waarbij ook zakelijke partners zijn betrokken. Voorlichtingsbijeenkomsten ( in okt. 

2017 in Willem de Zwijgerkerk, 28 juni 2018  in de Vaart- locatie Puur Zuid). 

 

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteit? 

Het doorontwikkelen van de oorspronkelijke voorstellen naar plannen en activiteiten die gedragen werden 

door partners uit Stadsdeel en stad is een interessant proces. De opdracht is niet een onderdeel van één partij 

maar een verantwoordelijkheid voor alle samenwerkende partners. Er is echter draagkracht, financiering en 

committent nodig om de plannen uit te voeren en er is bevlogenheid nodig van betrokkenen om van de 

plannen een succes te maken en een wezenlijk verschil te maken. Deze samenwerking heeft daarbij een 

uitwerking met secundaire winst. We leren samenwerken rond een thema vanuit gezamenlijke zorg. We leren 

samenwerken met ongebruikelijke ( ook zakelijke) partners en we leren domein overstijgend werken. Win-win-

win. 

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
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Deze zijn gedeeld in het alliantie-overleg en met de projectleiders van de andere allianties in hun maandelijkse 

overleg.  En verder met alle netwerkpartner inclusief de gemeente om alertheid op deze problematiek te 

initiëren en fondsen ter beschikking te stellen voor de aanpak.  

 

Plannen voor 2019  

Met medewerking van de alliantie zal een netwerk worden opgericht  waar partijen uit de wijkzorg maar ook 

uit de financiële sector  betrokken zijn: Welzijnswerkers, maatschappelijk werk, Gemeente Amsterdam en 

stadsdeel Zuid, Veilig Thuis, Politie, notarissen, bewindvoerders, advocaten, banken, mentorschap Amsterdam. 

Samen met de partners in dit netwerk willen we handelingsbekwamer worden bij (vermoedens van) financieel 

misbruik.  

We delen de inzichten delen in de andere gebieden van Amsterdam en zetten in op  kruisbestuiving, zodat de 

ervaring voor andere gebieden in Amsterdam zullen helpen om samenwerking gemakkelijker tot stand te laten 

komen. 

 

Trekkers vanuit de alliantie: Projectleider Wijkzorg Zuid en alliantielid Evean. 
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3.3 Deskundigheidsbevordering  
 

De werkgroep deskundigheidsbevordering  is in juni 2017 van start gegaan met deelnemers uit de volgende 

organisaties die in wisselende samenstelling aan de onderstaande thema’s hebben bijgedragen:  

 

Alliantie Wijkzorg Zuid:  Philadelphia  Regenboog 
Alliantie Wijkzorg Zuid:  Puur Zuid  Stadsdeel Zuid, regisseur Zorg en Welzijn 
Cordaan Stadsdeel Zuid. WPI 
Vrijwilligersacademie Fysiotherapie Minerva 
Dynamo 
Combiwel 

AOC Buitenveldert 
MEE Amstel en Zaan  

GGZ Ingeest/Actenz Amstelring 
Cordaan Thuiszorg Evean 
 
Doelen  

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld te werken aan de 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 zijn 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 
 

 

Uitgangspunt 

Het gaat om het bereiken van een cultuuromslag; hoe zie je de kanteling terug in het handelen van de 

wijkzorgmedewerkers. Uitgangspunt bij alle activiteiten was dat het deelnemende wijkzorgmedewerkers  ‘ de 

volgende dag’  al moet kunnen helpen in hun werk. De werkgroep heeft in samenspraak deze doelen vertaald 

naar de onderstaande activiteiten. 

 

Activiteiten 2018 

 

3.3.1 Doe-dagen ‘ met het oog op de kanteling’ 

In het voorjaar van 2018 zijn twee Doe-dagen georganiseerd.  

 

De eerste Doe-dag was voor wijkzorgmedewerkers die zich nog niet helemaal zeker voelen of zij wel gekanteld 

werken en zich daar in willen ontwikkelen. Zij deden tijdens de workshop concrete handvaten op om al de 

volgende dag meer gekanteld en wijkzorgproof aan de slag te gaan. Deelnemers zijn tijdens de Doe-dag de 

straat op geweest en hebben met een cliënt  in gedachten gezocht naar aanknopingspunten; ze hebben 

gekeken naar sociale rollen van cliënten/burgers en geoefend met het  levens-breed  insteken bij 

ondersteuning. Daarbij was veel aandacht voor het vinden van aanknopingspunten bij wat mogelijk is in plaats 

van een focus  op het probleem of de beperking. 

 

De tweede Doe-dag was voor ‘gekantelde’ professionals die tegen knelpunten aanlopen. Er was aandacht voor 

diverse benaderingswijzen die gekanteld werken bevorderen (socratisch gesprek!), voor het gesprek met de 

burger en met elkaar (hoe stel je ‘gekantelde vragen’), maar ook voor de dilemma’s (kan je vrijwilligers 

inzetten bij ingewikkelde casuïstiek, waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden als je met andere 

partijen samenwerkt).  
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Uit het verslag van de tweede Doe-dag: 

‘We experimenteerden met sociaal betekenisvolle rollen en een wijk vol potentieel.’ Gedurende de dag lassen 

we letterlijk stiltemomenten in om na te denken over wat we willen meenemen naar ons werk. Ook staan we 

stil bij de fysieke sensatie die dillema’s  teweegbrengen. Een deelnemer: ‘Ik krijg buikpijn als ik eraan denk, dat 

ik mijn organisatie mee moet krijgen.’’ 

  

En ook:  

‘Vrijwel iedereen is positief over ‘de kanteling’ als beweging. Velen ervaren het dilemma, dat er -door 

bezuiniging- te weinig professionele zorg over is. ‘We zien veel overbelaste mantelzorgers.’ René werkt in de 

bemoeizorg, met mensen met zware problematiek. ‘Dat durf ik niet zomaar bij vrijwilligers in de wijk neer te 

leggen.’ 

 

In groepen zijn praktische oplossingen of handvaten voor enkele van de ervaren dilemma’s bedacht. 

 

Waarom zijn deze Doe-dagen georganiseerd? 

De visie van gekanteld werken wordt breed gedeeld en bij gesprekken blijkt dat medewerkers ook wel weten 

hoe je gekanteld zou moeten werken.  Om dat echt in de praktijk te brengen blijkt dan nog lastig. Dat inzicht 

wordt breed benoemd, in de werkgroep maar ook in organisaties daarbuiten.  Vandaar de wens om 

activiteiten te organiseren die nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk van beginnende en ervaren 

professionals in het veld. 

 

Wat is bereikt met deze Doe-dagen? 

De eerste Doe-dag is bezocht door 25 deelnemers uit 15 verschillende organisaties die in Zuid werken. De 

tweede Doe-dag  trok 40 deelnemers uit 25 organisaties.  

 

Wat hebben we geleerd van deze activiteiten? 

Er is veel belangstelling om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan met dit onderwerp. De trainingen duurden 

een hele dag en dat heeft  65 wijkzorgmedewerkers er niet van weerhouden zich aan te melden. Uit de 

gesprekken blijkt dat medewerkers  echt zoeken en blijven zoeken manieren om hun werk  gekantelder in te 

vullen. Om het hier praktisch over te hebben met collega’s uit verschillende organisaties hielp om elkaars 

belang en behoefte bij gekanteld werken te kennen (bv. wat heeft de vrijwilliger en de professional nodig om 

elkaar te vinden in de samenwerking rondom een burger). De reacties op beide dagen waren goed.  

Tijdens de tweede dag bleken de dilemma’s toch niet voldoende uit de verf te komen. We hebben vanuit 

organisaties vernomen dat er voortdurend nieuwe medewerkers komen die weer in het gedachtengoed 

geïntroduceerd moeten worden.  

 

Hoe en met wie zijn de resultaten gedeeld in en buiten de alliantie? 

Van beide Doe-dagen zijn verslagen gemaakt een gedeeld met de deelnemers en opgenomen op de Google-

drive. Met de organisatoren van de Doe-dagen uit partijen in de wijk is geëvalueerd en zijn bevindingen voor 

het vervolg besproken.  

 

Plannen voor 2019 

Er is een voortdurende instroom van nieuwe medewerkers in de wijkzorg. Daarom zullen wij de eerste Doe-

dag – voor medewerkers die zich nog verder willen bekwamen in wijkgericht werken – herhaald aanbieden. De 

praktische inslag van de dag en de diversiteit van de deelnemers maken dit een nuttig instrument om 

gekanteld werken te oefenen en in gedrag om te zetten. Ervaringen opgedaan in 2018 nemen we mee in 2019 

als het gaat om vorm en inhoud van de dag. Het perspectief van de cliënt/de burger verdient een centralere 

plek. 
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Trekkers: alliantieleden  Puur Zuid en Philadelphia  

 

3.3.2 Workshop ‘Manager, kantel je mee?’ 

Deze workshops zijn gegeven tijdens de voorjaarsconferentie 2018 van stadsdeel Zuid. Het doel was om 

managers te laten bedenken wat hun medewerkers nodig hebben om  gekanteld te werken in de wijk. Tijdens 

de workshop werden ‘worst-practices’ gedeeld, is het systeem van ‘zorgen voor’ en ‘controleren van’ open 

gelegd, de werkwijze van ‘situationeel leidinggeven in de praktijk’ gedeeld en zijn  ´opdrachten aan jezelf´ 

geformuleerd. 

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

Er gaat veel aandacht naar de medewerkers die in de praktijk in de wijk werken. De deelnemers van de 

alliantie constateren dat in hun organisaties, maar ook bij andere partijen, leidinggevenden nog worstelen met 

hun rol als het gaat om (stimuleren van) gekanteld werken in de wijk. Leidinggevenden blijken toch maar 

beperkt betrokken bij wijkzorg, weten ook niet altijd hoe dat er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat, wat de 

noodzaak is en wat hun rol kan zijn. 

 

Wat is bereikt met de activiteit? 

Aan de sessies hebben in totaal veertig deelnemers deel genomen, met name leidinggevenden en 

coördinatoren van organisaties in Zuid. 

 

Wat is geleerd van deze workshops? 

Niet alleen beginnende managers zoeken naar meer tools om hun medewerkers gekanteld te kunnen laten 

werken. Managers lijken soms gemangeld te worden tussen de behoeften van de wijkzorgmedewerkers en de 

eisen van de bestuurders. De financiering van de zorg staat soms haaks op wens om gekanteld te werken. Die 

spanning komen managers direct tegen in hun werk.  We hebben geconstateerd dat binnen organisaties het 

goede gesprek hierover gevoerd moet worden. En dat zeker ook de bestuurslaag een principiële keuze maakt 

om de organisatie wijkzorgproof in te richten; een keuze die verder gaat dan papier maar ook in hun ‘gedrag’ 

zijn weerslag moet hebben.  

 

Hoe zijn resultaten gedeeld met andere partijen in en buiten alliantie? 

Tijdens de najaarsconferentie van stadsdeel Oost is deze workshop ook verzorgd. De bevindingen kwamen 

overeen met wat in Zuid is geconstateerd.  

 

Verder in 2019 

Het is een overweging om de adviesraad vooral ook een managersoverleg te laten zijn; om ook op dit niveau 

de samenwerking te intensiveren en het wijkgerichte samenwerken vanuit de management laag te stimuleren.  

In samenspraak met belangstellenden vanuit de wijkzorgorganisaties en projectleiders van andere allianties 

zoeken we vormen om strategische verbindingen te leggen tussen wijkzorgpartijen op management- en 

bestuursniveau. 

 

3.3.3  Brochure wijkzorgprofessional 

 

Waarom deze activiteit? 
De vraag; wat doe ik en wat moet ik weten om echt gekanteld te werken, is niet altijd makkelijk te 

beantwoorden, bleek. Bij de inventarisatie van thema’s eind 2017 bleek dat er behoefte is om heel duidelijk te 

beschrijven hoe dat er uit ziet; werken in de wijkzorg.  
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Wat is bereikt met deze activiteit? 

Twee wijkzorgprofessionals van alliantiepartners en twee 

wijkzorgprofessionals van andere zorgaanbieders hebben na een 

aantal werksessies een folder opgeleverd met heldere en 

krachtige vragen in quiz vorm. De folder beschrijft wat een 

medewerker moet weten en doen om optimaal  in het 

wijkzorgnetwerk te kunnen werken. Deze opzet prikkelt 

wijkzorgprofessionals tot  het nadenken over hun rol in de wijk en 

hun samenwerking met andere wijkzorgpartners, zowel formeel 

als informeel.   
 

Er is een inlegvel ontwikkeld met tips voor wijkzorgwerkers, hun 

leidinggevenden en de HR-afdeling van de organisaties; hoe zij elk  

vanuit un rol kunnen bijdragen aan wijkzorgproof-werken.  

 

Wat is geleerd van deze activiteit? 

Er is behoefte aan praktische tips, kennis en advies. Doordat 

wijkzorgmedewerkers hier zelf mee aan de slag zijn gegaan, is er een product dat echt aansluit bij de praktijk. 

Dit is een heel  concreet, zichtbaar en overdraagbaar resultaat. 

De les dat òòk de organisatie ‘mee moet kantelen’, heeft er toe geleid om een inlegvel te maken met tips voor 

ook voor leidinggevenden, HR-medewerkers.  

 

Hoe zijn resultaten gedeeld met andere partijen in en buiten alliantie? 

Alle alliantiepartners hebben de folder hun eigen organisatie ‘in’ genomen. 

De folder wordt – met uitleg en advies - verzonden aan alle wijkzorgpartijen, ter attentie van leidinggevende 

en HR. De folder is verspreid op wijkzorgtafels, bij kennismakingsgesprekken en wordt gebruikt bij allerlei 

bijeenkomsten waar wijkzorgpartners samenkomen. De folder wordt onder de aandacht gebracht bij andere 

allianties. In ieder geval in Centrum wordt de folder al verspreid onder de deelnemers van de adviesgroep. 

 

Verder in 2019 

De folder kan een leidraad voor gesprek binnen organisaties, als onderdeel van deskundigheidsbevordering bij 

leidinggevenden en bestuurders over gekanteld werken. 

Gebruik en verspreiding blijven in de aandacht; op wijktafels, tijdens Bitterballen borrels en bij andere 

gelegenheden.   

 

Trekkers: alliantieleden  Puur Zuid en Philadelphia  

 

3.3.4 Werksessies brede vraagverheldering 
 
Zes medewerkers van verschillende organisaties zijn samengekomen in een werkgroep vanuit hun  ervaring en 
betrokkenheid bij dit onderwerp.  Uit hun verkennende eerste bijeenkomst bleek dat ‘brede 
vraagverheldering’  weliswaar een veel gebruikte term maar dat die echt niet door iedereen hetzelfde 
uitgelegd wordt. De aanvankelijke opdracht om een werksessie te ontwikkelen is daarom in de praktijk anders 
ingevuld. De werkgroep heeft een stuk opgeleverd met randvoorwaarden, inhoud en suggesties voor 
ontwikkelen van een workshop. In de blauwe kaders worden hun belangrijkste bevindingen weergegeven.  
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Waarom is deze activiteit gedaan? 
Brede Vraagverheldering is een centrale opdracht van de alliantie. We hebben ervaren wijkzorgwerkers 
gevraagd om hier handen en voeten aan te geven. Brede vraagverheldering is een belangrijk onderdeel van 
gekanteld werken, en daarom belangrijk om aandacht aan te geven. Het hoort echt bij die cultuuromslag die 
we willen bewerkstelligen.  

 
Wat is bereikt met deze activiteit? 
Er is doorgedacht over ‘brede vraagverheldering’. Er zijn randvoorwaarden en opties aangegeven hoe daar 
voor wijkzorgwerkers aandacht aan te geven.  
Het besef dat brede vraagverheldering echt tot het basisgereedschap van de wijkzorgmedewerker hoort, 
onderstreept de behoefte aan een goede vorm om iedereen echt goed met deze materie kennis te laten 
maken. We zijn op zoek naar contact met medewerkers van de gemeente om te onderzoeken of brede 
vraagverheldering onderdeel kan zijn van de wijkzorgtrainingen van de gemeente. Dat zou de borging zijn dat 
in ieder geval alle klanthouders hierin goed getraind zijn.  
 
Wat is geleerd van deze activiteit? 
Brede vraagverheldering is niet een eenduidig begrip. Wat 
is de ‘breedte’ van brede vraagverheldering; welke vragen 
horen daarbij; hoe stel je die vragen; wie stelt die vragen; 
op welk moment; welke competenties heb je nodig om die 
vragen te stellen? 
Het is niet een glad-lopend proces om de bevindingen van 
de werkgroep breder belegd te krijgen.  
We hebben geleerd om niet alles zelf te organiseren, maar 
te zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij wat er 
al is.  
Voor de werkgroep was het een ervaring  dat brede 
vraagverheldering dus niet zo’n eenvoudig begrip is als het 
lijkt door het veelvuldige gebruik er van.  
 
Hoe en met wie zijn de resultaten gedeeld, ook buiten de 
alliantie? 
We zoeken contact om dit met de 
gemeente/wijkzorgtrainingen te delen.  
 
Plannen voor 2019 
Gesprek over invoegen van aandacht brede 
vraagverheldering in wijkzorgtrainingen van de gemeente. 
Dit gesprek haakt aan bij het gesprek tussen gemeente en 

projectleiders over de rol en verantwoordelijkheid van 

gemeente, van de allianties en van de aanbieders  ten 

aanzien van scholing van wijkzorgwerkers. 

 

Trekkers: Projectleider in samenwerking met de alliantieleden Puur Zuid & Philadelphia en 

vertegenwoordiger van de werkgroep Brede Vraagverheldering.  

‘ De werksessies zijn met name voor 

klanthouders die het niet eigen is om breed te 

kijken. Bijvoorbeeld: Beginnende/ startende 

wijk professionals en voor organisaties die 

vanuit specialistische blik kijken bijvoorbeeld 

die enkel thuiszorg – dagbesteding. Maar ook 

geïnteresseerde ambulante ondersteuners, 

poh-ers, ggz en de professionals bij 

vrijwilligersorganisaties om de aansluiting te 

vergroten.’  

 

‘ Advies is om de werksessies/ training per wijk 

aanbieden, omdat je dan meteen andere 

zorgverleners leert kennen (netwerken)’. 

Voor de basistraining is het van belang dat 

deze door wijkzorgprofessionals worden 

gegeven. Deze hebben de praktijkervaring om 

het brede kijken toe te kunnen passen met 

praktijkvoorbeelden’ . 

 

‘De training moet vooral bewustwording creëren. Als er een werksessie moet komen dan 

zal deze de verbinding moeten zijn tussen alle tools en trainingen  opdat iedereen 

dezelfde basishouding wijkgericht werken heeft’ 
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3.3.5 Jekuntmeer-tours 

Eind 2017 zijn twee Jekuntmeer-tours georganiseerd. In 2018 is er een tour georganiseerd voor POH-GGZ 

(praktijkondersteuners van huisartsen, gespecialiseerd in GGZ problematiek).  

 
Waarom is deze activiteit gedaan? 

Na alle Jekuntmeertours hoor je dezelfde reacties; wat interessant! Ik wist niet dat er zo veel activiteiten waren 

in mijn buurt. Zien en er geweest zijn helpt om die plekken beter te onthouden. Alle reden om deze tours te 

blijven organiseren.  

 
Wat is bereikt met deze activiteit? 
In 2018 ongeveer 35 deelnemers, wat gezien de doelgroep (drukbezette 1

e
-lijn professionals) een grote 

opkomst is. Dit onderstreept de behoefte.  
 
Wat is geleerd van deze activiteit? 
Er is grote behoefte en men zoekt naar meer kennis over de mogelijkheden in de wijk. Wat we ook geleerd 
hebben is dat zorg en welzijn elkaar in de werk nog steeds niet goed kennen en kunnen vinden. De 
deelnemende POH-ers  gaven aan dat ze echt niet op de hoogte waren van het aanbod. Dat geluid komt ook 
uit de andere wijken/stadsdelen.  
 
Plannen voor 2019 
Fietstours voor POH’ers en andere eerstelijnswerkers leveren veel input voor de deelnemers, zo zijn de 

bevindingen in andere stadsdelen, dus dit is een belangrijke doelgroep ook in Zuid. 

 

In de Rivierenbuurt is een wijktafel gehouden specifiek voor POH-GGZ  met hetzelfde doel als de 

Jekuntmeertour; kennismaken en introduceren op het aanbod. Hier hebben ca. 35 personen aan deel 

genomen.  

Dit is voor 2019 ook voor de andere buurten een plan: continue aandacht voor de basisvoorzieningen en  het 

aanbod aan informele ondersteuning blijft nodig. Alleen dan blijven wijkzorgpartners de voorzieningen vinden 

en komt afschalen van zorg in beeld.  
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3.4 Doorontwikkeling netwerken 
De werkgroep doorontwikkeling netwerken is de trekker van de doelstelling ‘doorontwikkeling netwerken’. De 

werkgroep is in juni 2017 van start gegaan met deelnemers uit de volgende organisaties. Deze groep is één 

keer bij elkaar gekomen; daarna is de werkgroep aangevuld met de projectleider van de alliantie, een 

medewerker van Dynamo en een medewerkers van HVo-Querido.   

 

Dynamo (Trekker)  
Cordaan (trekker) 
Amstelring  
Combiwel 
Fysiotherapie van Breestraat 
Fysiotherapie Minerva 
ZHGA AOC Ontmoetingscentrum 
Village de Pijp  
 

SooZ 
WPI, 
PuurZuid 
Odensehuis 
Hvo-Querido 
GGZ Ingeest 
Stadsdeel Zuid  
Team Ed 

  
Doelstelling 

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. 

Het is dan ook de doelstelling van de werkgroep doorontwikkelen net werken dat wijkzorgpartners  

 (formeel  en informeel) elkaar vinden, elkaars expertise en kennis gebruiken en weten waar zij voor ingezet 

kunnen worden.  In 2018 stond zowel de facilitering van het netwerk als het ontwikkelen van eigenaarschap 

over dit netwerk op de agenda van de werkgroep.  

 

Uitgangspunt 

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 hetgeen de 

inwoner met een ondersteuningsbehoefte ten goede komt.  

 

 

Wijktafels en Bitterballenborrels 

De wijktafels zijn in 2015 in samenwerking met de kwartiermakers wijkzorg opgezet om het vormen van een 

wijkzorgnetwerk te ondersteunen.  Het zijn maandelijkse bijeenkomsten voor alle wijkzorgpartners. Het zijn 

bijeenkomsten waar men elkaar ontmoet waarna men samen met de nieuw opgedane contacten zelf aan de 

slag gaat om cliënten nóg beter te ondersteunen.  

Inmiddels zijn de wijktafels kloppend hart van de wijkzorgnetwerken in elk van de drie wijken in Amsterdam 

Zuid.  Inmiddels zijn er meer dan honderd georganiseerd in de drie wijken samen! De wijktafels duren 

anderhalf uur en  zijn ongeveer eens per zes weken in iedere wijk, de Bitterballenborrels zijn ongeveer eens 

per vier maanden. De wijktafels hebben meestal tussen de 10 en 30 deelnemers, de Bitterballenborrels (BBB’s) 

meestal tussen de 20 en 40 deelnemers. Een kleinere groep komt altijd, anderen schuiven af en toe aan. De 

thema’s die worden besproken komen voort uit de wensen van de aanwezigen en worden voorbereid door de 

voorzitters.  
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Op de wijktafels is er ruimte om de werkwijze AKAD te praktiseren.  De alliantie heeft in 2017 en 2018 zeven 

extra wijkzorgpartners getraind om de AKAD methodiek tijdens de wijktafelbijeenkomsten te begeleiden  

Ook is in 2018 de werkvorm ‘marktplaats’  geïntroduceerd, een werkvorm waarbij vraag en aanbod eenvoudig 

kunnen worden uitgezet en eventueel gematcht. 

 

3.4.1 Enquête waardering en gebruik wijktafels 

De werkgroep Doorontwikkelen Netwerken wilde weten hoe de wijktafels werden gewaardeerd en gebruikt. 

Er is daarom een enquête opgesteld die tijdens de eerste wijktafelbijeenkomsten van 2018 zijn uitgedeeld. 

Deelnemers aan d wijktafel konden deze korte enquête anoniem invullen. Dit resulteerde in 41 ingevulde 

enquêtes.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan 

De werkgroep wilde weten wie de wijktafels zoal bezoekt,  hoe de wijktafels werden gewaardeerd en waarom 

men er naar toe gaat. Het is een activiteit waar veel aandacht en energie naar uitgaat van de Alliantie Wijkzorg 

Zuid en het is goed te weten of het doel wordt bereikt  en wat de eventuele verbeterpunten zijn. 

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

Van 41 bezoekers van de wijktafels in januari/februari 2019 is bekend vanuit welke functie zij werken,  

hoe zij de wijktafels waarderen en wat voor hen de meerwaarde is van de wijktafels. Ook weten wij welke 

verbeterpunten zij wensen.  

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 

Uit de antwoorden bleek dat men overwegend positief was over de wijktafels (rapportcijfer: 7,5). De meeste 

deelnemers komen er om  te netwerken en kennis op te doen over de wijk. Een kleinere groep (minder dan de 

helft) noemt ook minpunten. De meest genoemde minpunten zijn:   

 de bijeenkomsten zijn te groot  

 de samenstelling vindt men te wisselend.  

 

De werkgroep heeft gesproken over de minpunten. Dat de bijeenkomsten goed worden bezocht en daarmee 

groot zijn wordt erkend. Er is kort stilgestaan bij de mogelijkheid tot opsplitsing van wijktafels in kleinere 

gebieden maar daarmee zouden we wijkzorgpartners die meerdere wijken bedienen weer afschrikken. 

Daarnaast speelt dat het veel tijd en energie kost de huidige wijktafels te faciliteren. Een uitbreiding van het 

aantal wijktafels zou ten koste gaan van de andere activiteiten van de alliantie. Er zijn in Amsterdam Zuid  ook 

bijeenkomsten in de buurt met een kleinere deelnemersgroep (broodje netwerk, AKAD LVB/GGZ). 

  

Wat betreft de wisselende opkomst: de wijktafels zijn bedoeld om te netwerken. In dat licht bezien is het 

wellicht een voordeel dat steeds andere deelnemers aanschuiven bij een wijktafel; het bereik van een wijktafel 

is daarmee vrij groot.  

Wij zien een wijktafelbijeenkomst dan ook als een wijze om elkaar te ontmoeten waarna men samen met de 

nieuw opgedane contacten zelf in kleine netwerken  aan de slag gaat om cliënten nóg beter te ondersteunen. 

Zie hiervoor ook de praatplaat die is ontwikkeld. 

Wel denken wij na over de wijze waarop wij deze kleine netwerken verder kunnen aanmoedigen. We gaan in 

2019 partijen faciliteren om thematafels  te organiseren; op deze thematafels  

Spreken vaste groepen wijkzorgpartners elkaar voor intervisie en voor het aanpakken van thema’s/projecten.  

 
Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
Binnen de alliantie worden de resultaten gedeeld en besproken tijdens de alliantie overleggen. Daarbuiten 

worden de resultaten gedeeld  met leden van de Adviesgroep, met de bezoekers van de wijktafels, met de 

andere projectleiders van de allianties en met de gemeente tijdens de projectleiders overleggen die door 
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SOMOSA worden georganiseerd. Ook heeft het verslag van de enquête een plek gekregen op de Google Drive 

die voor alle wijkzorgpartners toegankelijk is.  

 

 Plannen voor 2019 

 

 Ook in 2019 organiseert de alliantie met dezelfde frequentie wijktafels en BBB’s in de drie wijken van 

Zuid. Een jaarplanning is inmiddels opgesteld.  

 In 2019 wordt de enquête herhaald. Wij meten dan opnieuw de waardering van de wijktafels en 

bitterballenborrels. Ook wordt de enquête gebruikt om nieuwe ideeën voor de wijktafels op te halen. 

De ideeën kunnen bestaan uit zowel een nieuwe werkwijze voor de wijktafel als thema’s die men 

graag wil bespreken.  

 

We gaan ook aan de slag met de minpunten.  

 

 Voorzitters van wijktafels krijgen een training waarmee zij instrumenten in handen krijgen om 

deelnemers zich eigenaar te laten voelen van de bijeenkomst.  

 

 We omarmen nadrukkelijker de kleinschaligere bijeenkomsten in Zuid die óók gericht zijn op 

samenwerking en kanteling. Het betreft de AKAD GGZ/LVB en ‘broodje netwerk’. Deze bijeenkomsten 

krijgen bijvoorbeeld een plek op de website van de alliantie. Ook zullen deze bijeenkomsten worden 

genoemd op de wijktafels.  

 

 We gaan in 2019 thematafels faciliteren met een looptijd van 2-3 maanden. Op deze tafels komen  

vaste groepen wijkzorgpartners bij elkaar voor het aanpakken van thema’s of projecten. 

 

Trekker: projectleider alliantie Wijkzorg Zuid, alliantieleden die deelnemen aan de werkgroep 

Doorontwikkeling Netwerken te weten  HVO-Querido, Dynamo en Cordaan.  

 

3.4.2 Ontwikkeling praatplaat 

De trekkers van de wijktafels zijn op zoek naar meer dynamiek en eigenaarschap van de tafels.  

Om het aanschouwelijk te maken dat een wijktafel méér is dan een plek waar je kennis ophaalt is de volgende 

afbeelding ontwikkeld. De plaat laat zien dat een wijktafel een ontmoetings/ en kennisplek is van waaruit men 

zelf met de opgedane contacten nieuwe netwerken smeedt om cliënten beter te ondersteunen, problemen op 

te lossen, afstemming te zoeken etc.   

De praatplaat werkt erg aanschouwend en wordt gebruikt bij wijktafels, introducties en dergelijke om te 

verhelderen hoe wijkzorg werkt en wat de plek van de wijktafels hierin is.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan? 

De alliantie Wijkzorg Zuid streeft ernaar dat mensen zich eigenaar voelen van het netwerk en dat zij buiten de 

wijktafelsom elkaar opzoeken om samen te werken rond cliënten met een ondersteuningsbehoefte. 

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

De praatplaat helpt vertegenwoordigers van de Alliantie de boodschap van de beoogde cultuuromslag over te 

brengen. Daarnaast geeft het aan hoe een wijktafel medewerkers kan helpen bij het bouwen van eigen 

netwerk(en). 

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 

Een visuele presentatie is behulpzaam bij het uitleggen van de doelstellingen van wijkzorg. 
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Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 
Binnen de alliantie is de praatplaat besproken tijdens de alliantie overleggen. Daarnaast met de andere 

projectleiders van de allianties en met de gemeente tijdens de projectleidersoverleggen die door SOMOSA 

worden georganiseerd. Ook is de praatplaat besproken met en uitgedeeld aan vertegenwoordigers van het 

stadsdeel. Daarnaast is het uiteraard aan de orde gekomen tijdens de wijktafels. De praatplaat wordt ook 

gebruikt tijdens kennismakingsgesprekken van de projectleider met nieuwe wijkzorgpartners/professionals.  

 

 Plannen voor 2019 

Ook in 2019 wordt de praatplaat gebruikt bij het toelichten van de werkwijze Wijkzorg en de plek van de 

wijktafels hierin.  

 

Bij het onder de aandacht brengen van werkwijzen en nieuwe initiatieven wordt een afweging gemaakt of een 

praatplaat een goed hulpmiddel is bij het verspreiden van het gedachtengoed.  

 

Trekkers: Coördinatoren wijktafels, projectleider alliantie Wijkzorg Zuid. 

   

3.4.3 Profilering AKAD overleggen 

In Amsterdam-Zuid wordt in diverse verbanden  enthousiast gewerkt met de AKAD methodiek. De genoemde 

voordelen zijn groot: wijkzorgpartners krijgen een groter netwerk, komen veel te weten over elkaars werk, 

over voorzieningen in de wijk en het stimuleert om op een nieuwe en gekantelde manier te kijken naar de 

hulpvraag van een cliënt. De kwaliteit van de ondersteuning kan hierdoor verbeteren.   

 

Door dit enthousiasme zijn er nu drie verschillende groepen actief in Zuid die met de AKAD werken en die 

regulier bij elkaar komen.  

 Er is de AKAD voorafgaand aan de wijktafels  

 er is een zeswekelijkse AKAD LVB  en  

 er is een zeswekelijkse  AKAD GGZ. 

 

Deze twee laatste zullen vanaf januari 2019 worden geïntegreerd tot één AKAD overleg; de AKAD LVB/GGZ.  

Binnen het wijkzorgnetwerk in Zuid worden regelmatig  vragen gesteld over de drie ‘AKAD groepen’. 

Wijkzorgpartners vinden de verschillen niet duidelijk en er zijn vragen over wie waar moet/kan aansluiten. 

Kortom, er heerst verwarring.   
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De werkgroep heeft daarom de drie AKADS enkele keren bezocht om zicht te krijgen op de aard van de 

bijeenkomsten en helderheid te geven over de wenselijkheid van het bijwonen van bijvoorbeeld sociaal 

werkers bij de AKAD LVB en AKAD GGZ.  Op basis van deze bezoeken en gesprekken met deelnemers en 

trekkers van de diverse overleggen  is er een kernboodschap geformuleerd (zie hieronder)  

 

In het algemeen kunnen we zeggen dat de AKAD wijktafel de wijkzorg gedachte het meest ondersteunt: er 

komt een brede doelgroep en de kennis over de wijk is er volop aanwezig. De  

andere twee AKADS richten zich op één doelgroep waardoor het deelnemersveld ´gespecialiseerd´ is  

en bestaat uit een redelijk vaste kern. De besproken thema´s zijn niet wijkgebonden maar er wordt veel 

informatie uitgewisseld over het  formele en informele aanbod voor de doelgroep. Zij zijn daardoor zeer 

waardevol. Besloten is om bij vragen over de AKADS het volgende uit te dragen. 

 

Waarom is deze activiteit gedaan 

Er zijn signalen dat wijkzorgpartners het bestaan van de verschillende AKAD groepen verwarrend vinden, niet 

weten voor wie deze overleggen bedoeld zijn en professionals niet goed weten waar ze het beste bij kunnen 

aansluiten.  

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

Door het bijwonen van de verschillende AKADS is beter begrip ontstaan over de waarde van elke AKAD groep. 

Door vervolgens met alle betrokkenen een kenboodschap te formuleren krijgen wijktafelvoorzitters en de 

trekkers van de AKADS een instrument in handen waarmee de waarde van elk type  AKAD bijeenkomst 

eenduidig kan worden gecommuniceerd binnen het wijkzorg netwerk.  

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteiten?  

Door het bijwonen van de verschillende AKADS is beter begrip ontstaan over de waarde van elke AKAD groep 

bij degenen die betrokken waren bij het maken van de kernboodschap (projectleider alliantie Wijkzorg, 

Projectleider AKAD bij GGZ Ingeest en alliantielid Cordaan).  

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie?  

Binnen de alliantie is de kernboodschap besproken tijdens de alliantie overleggen. Ook is de kernboodschap 

aan de orde gekomen tijdens de verschillende overleggen waar wordt gewerkt met de AKAD methodiek.   

 

 

De wijktafels zijn (en blijven) de bijeenkomsten waar een brede vertegenwoordiging van 

wijkzorgpartners samenkomt. 

 

De AKAD LVB en AKAD GGZ hebben hun eigen waarde voor mensen die in kleinere kring hun 

ervaringen over het werken met deze doelgroep willen uitwisselen en op deze manier willen 

werken aan ‘de kanteling’.  

 

Het is daarom  cruciaal dat GGZ en LVB wijkzorgpartners ook de wijktafels blijven bezoeken. Zo 

blijven zij aansluiting houden bij het wijkzorgnetwerk, blijven zij op de hoogte van 

(buurt)ontwikkelingen en kunnen zij vanuit hun expertise en ervaringen een bijdrage leveren 

aan het netwerk van zorg- en welzijnspartners in Zuid.  
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Wat gaan we doen in 2019 

We zijn ons nóg bewuster geworden van de grote hoeveelheid aan netwerken en bijeenkomsten waar 

wijkzorgpartners bij worden gevraagd. Dit vraagt om een grote zorgvuldigheid in het benoemen van de 

verschillen tussen de netwerken. Ook maakt het ons duidelijk dat verbindingen tussen de netwerken onze 

aandacht behoeven opdat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise mogelijkheden van alle 

wijkzorgpartners in Zuid. 

 

 In samenhang met de doorontwikkeling van de wijktafels zal de alliantie voortdurend uitwerken, 

toetsen en kenbaar maken wat doel en structuur is van de verschillende bijeenkomsten.  

 In 2019 wordt de agenda van de AKADS LVB/GGZ afgestemd met de agenda van de wijktafels zodat 

het voor wijkzorgmedewerkers helder is wanneer zij waar gebruik kunnen maken van de AKAD 

groepen. Gestreefd wordt naar het verbinden van verschillende netwerken. 

 De alliantie zal terughoudend omgaan met het initiëren van structurele bijeenkomsten en liever 

aanhaken bij bestaande platformen/bijeenkomsten om de drie gemeentelijke opdrachten uit te 

voeren.  

 

Trekker: projectleider wijkzorg alliantie Wijkzorg Zuid, Alliantielid Cordaan. 

 

 

3.4.4 Vloggen voor wijkzorg 

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Met dit motto zijn goed ingevoerde wijkzorgpartners uitgenodigd vlogjes 

te maken over de wijze waarop zij hun netwerk gebruiken om cliënten te ondersteunen. De vlogs worden 

vertoond bij netwerkbijeenkomsten (wijktafels etc) en worden rondgemaild in het netwerk. Zij dienen als 

inspiratie voor andere wijkzorgpartners omdat zij laten zien wat het samenwerken in het  wijkzorgnetwerk 

oplevert. Om hen hierin te ondersteunen zijn trainingen vloggen aangeboden. Daarbij was aandacht voor 

zowel opname als montage. 

Aan de training hebben zes wijkzorgpartners meegedaan. Hun vlogs zijn samengevoegd tot één video 

presentatie welke bekeken kunnen  worden op de gezamenlijke website van de allianties die in december 

2019 wordt gelanceerd.  

 

Waarom is deze activiteit gedaan. 

De alliantie Wijkzorg Zuid streeft naar een cultuurverandering onder wijkzorgpartners waardoor zij  

 breed kijken naar de ondersteuningsvraag van hun cliënten en vervolgens  

 bij de ondersteuning zelf gebruik maken van het aanbod van alle wijkzorgpartners in de buurt (zowel 

formeel als informeel).   

De alliantie wil de voordelen van deze werkwijze  op allerlei wijzen onder de aandacht brengen. Eén van die 

manieren is door het tonen van korte filmpjes.  

Daarom heeft de alliantie Wijkzorg Zuid met wijkzorgpartners die deze werkwijze onder de knie hebben, de 

afspraak gemaakt dat zij vlogs maken over de successen van hun werkwijze. Als tegenprestatie krijgen zij een 

vlogtraining van de alliantie aangeboden. 

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

Het primaire doel was dat de betrokken cursisten weten hoe zij vlogs moeten maken én een aansprekende 

vlog over hun samenwerking in de wijk opleveren. Maar zoals dat gaat in workshops was er ook ‘bijvangst’: 

tijdens de workshop hebben zij intensief kennis gemaakt met elkaar en hebben zij kennis genomen van de 

wijzen waarop medecursisten samenwerken in de wijkzorg.  
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Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 

 Er zijn maar weinig mensen die tijd willen/kunnen maken voor het maken van vlogs.  

 Het is best lastig om vlogs te maken over goede samenwerking. Vaak vindt deze terloops plaats en 

denkt men er niet aan deze te filmen.  

 Vlogs die worden gemaakt tijdens bijeenkomsten met netwerkpartners hebben een erg slechte 

geluidskwaliteit waardoor het niet mogelijk is deze via een vlog te promoten. 

 Voor het afspelen van de vlogs tijdens bijvoorbeeld wijktafels ontbreekt het vaak aan apparatuur 

waardoor de vlogs goed kunnen worden bekeken of beluisterd. 

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

De vlogs zijn getoond in twee wijktafels. Er is over ‘the making of’ verteld tijdens de overleggen met de 

projectleiders van de allianties en tijdens de alliantie-overleggen. 

Vanaf 19 december 2018 zullen de gemaakte vlogs worden getoond op de pagina van Zuid op de website 

wijkzorg-amsterdam.nl. 

 

Wat gaan we doen in 2019. 

Op dit moment zijn er in Amsterdam Zuid voldoende  mensen die vlogs over wijkzorg kunnen maken. De 

alliantie zal de training niet meer aanbieden.  

  

3.4.5 Najaarsconferentie in samenwerking met stadsdeel 

Het stadsdeel Amsterdam Zuid organiseert twee maal per jaar een conferentie voor iedereen die werkt in het 

gebied van zorg en welzijn in het stadsdeel. Tijdens de conferentie worden workshops aangeboden met ‘voor 

elk wat wils’.  In 2018 heeft de alliantie het stadsdeel aangeboden een grotere rol te pakken in het organiseren 

van de conferentie van het najaar. Hier heeft het stadsdeel enthousiast op gereageerd. De 

voorjaarsconferentie werd matig bezocht en er was iedereen veel aan gelegen het tij te keren. 

Twee leden van de werkgroep ‘doorontwikkelen netwerken’ hebben vervolgens met stadsdeelambtenaren 

gespard over de insteek van de bijeenkomst, hebben taken en rollen opgepakt en hebben middelen ter 

beschikking gesteld voor extra ondersteuning. In concreto:  

de alliantie had een grote stem in het bepalen van het centrale thema  ‘ontmoeting en samenwerking tussen 

wijkzorgpartijen’. De twee werkgroepleden hebben erop gestuurd dat dit thema teruggekomen is  in alle 

onderdelen van de conferentie ( aanmelding, openingsspeech, workshopvormen, netwerklunch en afronding).   

Daarnaast:  

was de alliantie trekker van de helft van de aangeboden workshops, 

heeft de alliantie de openingsspeech  van de wethouder geschreven,   

heeft de alliantie gezorgd voor een extra moderator die op een luchtige manier het thema ‘ontmoeting’ 

voortdurend onder de aandacht bracht van de deelnemers 

 

Waarom is deze activiteit gedaan 

De conferentie heeft een groot bereik onder wijkzorgpartijen. Met een juiste insteek kan de conferentie 

bijdragen aan de ontwikkelopdrachten ‘deskundigheidsbevordering’ en doorontwikkelen netwerken’.   

 

Wat is bereikt met de genoemde activiteiten? 

 Er was een grote opkomst dus plm 140 mensen die werken in de wijkzorg hebben een ochtend lang te 

horen gekregen dat samenwerken in de wijkzorg belangrijk is en hebben kennis kunnen maken met 

nieuwe wijkzorgpartners. Ook deze activiteit heeft dus bijgedragen aan het beeld dat samenwerken 

met wijkzorgpartners ‘het nieuwe normaal’ wordt. 

 Tijdens de bijeenkomst hebben twee wijkzorgpartijen besloten een project op te starten ten behoeve 

van een vlotte integratie van statushouders. 
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 Er is nieuw elan ontstaan voor de stadsdeelconferenties. Hierbij een reactie die we kregen per mail: 

 

‘Van de conferentie van vandaag hebben jullie met zijn allen een groot feest gemaakt! 

Het was denk ik mijn 14
de

 en ik kwam zelden zoveel betrokkenheid, vrolijkheid, 

professionaliteit en gemoedelijkheid tegen, zowel in de plenaire delen als in de 

door mij bezochte workshops. De goede locatie en attente service hielpen daar zeker 

ook aan mee. Ga vooral zo door, het was een geweldige verademing’ 

 

Wat is geleerd van de genoemde activiteiten? 

Het partnerschap met het stadsdeel Zuid is hierdoor verstevigd. Door de bundeling van krachten winnen dit 

soort bijeenkomsten aan kwaliteit.  

 

Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

De resultaten van deze samenwerking is besproken met de andere projectleiders van de allianties.  

 

Wat gaan we doen in 2019 

Wij gaan in overleg met het stadsdeel bepalen of en zo ja welke bijdrage wij leveren aan de najaarsconferentie 

van 2019.  

We houden in zijn algemeenheid een open blik naar activiteiten die door anderen worden georganiseerd. We 

kijken daarbij naar de mogelijkheden die zij bieden om de doelstelling van de alliantie (cultuurverandering zie 

par 1.1)  dichterbij te brengen en bieden onze ervaring en kennis aan.  

 

3.5 Overige activiteiten 
 

3.5.1 Adviesgroepbijeenkomsten. 

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 adviesgroep kan de projectgroep 

gevraagd adviseren en kan de stuurgroep gevraagd maar ook ongevraagd adviseren.  

De adviesgroep is  na het vormen van de alliantie driemaal bij elkaar gekomen en de bijeenkomsten waren niet 

conform verwachting.  De voorzitter van de Adviesgroep en de projectleider hebben daarom in de zomer van 

2018 alle leden afzonderlijk gebeld om te vragen hoe het beter kan. Uit de antwoorden van de leden is de 

volgende conclusie gedestilleerd. 

 

Vrijwel allen zijn kritisch over de huidige opzet (reflectie en advies op de 
plannen en werkwijze  van de alliantie Wijkzorg Zuid).  
Voor een deel van de adviesgroepleden is nog niet duidelijk wat het doel is van de 

alliantie 
doet en wat haar taken zijn. Men kan daarom onvoldoende  toevoegen aan 
de discussie. 

Degenen voor wie doel en opzet van de alliantie glashelder is,willen concretere 
onderwerpen/thema’s. Zij adviseren liever projectgericht en vanuit de inhoud dan, 
zoals nu, vanuit  de doelstellingen van de alliantie. 
Zij vinden het belangrijk dat mensen op teammanagersniveau bij elkaar blijven komen 
en op een voor hen relevante wijze kunnen aansluiten bij wijkzorg  

 
 
Waarom zijn de adviesgroepenbijeenkomsten gehouden 
De alliantiegroep wil strategische input van de niet alliantiepartners. Daarom is een adviesgroep gevormd waar 
vertegenwoordigers van niet alliantiepartners zitting in nemen. Het betreft vertegenwoordigers met mandaat 
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over het organisatieonderdeel dat betrokken is bij Wijkzorg en Zuid. 
 
Wat is bereikt met deze bijeenkomsten 
De eerste bijeenkomst is gebruikt om het doel van de adviesgroep vast te stellen. De tweede bijeenkomst is 
gebruikt om het conceptjaarplan van 2018 aan de deelnemers voor te leggen en te vragen om input. De derde 
bijeenkomst is gebruikt om een dialoog met deelnemers aan te gaan over de drie ontwikkelopdrachten.  
Alle drie de bijeenkomsten hadden enige opbrengst. Er is een doelstelling vastgesteld (feedback geven aan de 
alliantie) en er zijn enkele aanvullingen gekomen op het jaarplan maar de opbrengst was te mager gezien de 
verwachtingen van alle aanwezigen. 
 
Wat is geleerd van deze bijeenkomsten 
Het blijft moeilijk om de werkwijze van de alliantie uit te leggen aan partijen die niet bij allianties betrokken 
zijn. 
Het is  zinvoller samen na te denken en acties te ondernemen om samenwerking te verbeteren dan over de 
wijze waarop men anderen kan aanzetten om de samenwerking te verbeteren. 
 
Hoe en met wie zijn resultaten en inzichten gedeeld binnen en buiten de alliantie? 

De beperkte opbrengst van de bijeenkomsten zijn gedeeld met alle betrokkenen van de adviesgroep en ook 
met projectleiders van de andere Amsterdamse allianties. Het probleem werd herkend. 
 
Wat gaan we doen In 2019  
De adviesgroep krijgt een andere opzet. Daarbij zal meer de nadruk liggen op het betrekken van teamleiders 
bij het werk als Wijkzorgpartner. In deze nieuwe opzet worden concrete praktijkgerichte thema’s, problemen 
of casussen besproken om samen een strategie te bepalen om ze verder te brengen.  
 

Trekkers: Dynamo en HVO-Querido 

 

 

3.5.2 Een omarmd project Wijksafari’s Rivierenbuurt en Oud Zuid oktober ism ELAA,  

De wijksafari’s worden georganiseerd om huisartsen kennis te laten maken met het aanbod aan 

maatschappelijke en welzijnsdiensten in de wijk met als doel dat zij patiënten die daar baat bij hebben 

hiernaar kunnen doorverwijzen. De safari´s worden verzorgd op verzoek van de huisartsen en in coproductie 

met de ELAA. In 2017 en 2018 zijn er in Zuid twee safari’s georganiseerd. Eén in de Pijp/Rivierenbuurt en één 

in Oud Zuid. Tijdens de safari’s worden per fiets meerdere welzijnslocaties bezocht en wordt het aanbod 

mondeling en met folders toegelicht. Ook kunnen huisartsen en poh/ers tijdens de safari kennis maken met de 

(rol van de) Welzijnscoaches. Voor veel huisartsen is de safari een ware eye opener en zien zij wat er allemaal 

in de wijk aan welzijnsaanbod is voor hun patiënten.   

 

Waarom zijn de wijksafari’s gehouden 

De wijksafari’s worden georganiseerd om huisartsen kennis te laten maken met het aanbod aan 

maatschappelijke en welzijnsdiensten in de wijk met als doel dat zij patiënten die daar baat bij hebben 

hiernaar kunnen doorverwijzen.  

 

Wat is bereikt met deze bijeenkomsten 

Tijdens de wijksafari’s hebben de huisartsen kennis gemaakt met het maatschappelijk aanbod in de wijk. 

Huisartsen zijn beter bekend met wat er in de wijk mogelijk is en kennen beter de mogelijkheden van het 

informele en welzijnsaanbod. Ook hebben zij hierdoor de contactgegevens van de netwerkpartners in het 

sociaal domein  verkregen..  

Wat is geleerd van deze activiteit 

Deze activiteit was niet alleen voor de huisartsen en praktijkondersteuners zinvol en inspirerend, maar voor 

alle betrokken partijen. Ook de gastpartijen hadden de mogelijkheid om zich te presenteren, in gesprek te 
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gaan over mogelijkheden, ervaringen, dilemma’s en zorgen met de huisartsen en POH. Hierdoor ontstond 

meer begrip en inzicht voor elkaars perspectief en een rijker en verdiept beeld van de mogelijkheden van 

informele zorg in de wijk. Het aanbod van zorg en welzijn in Zuid is zo breed en veelzijdig! Dat is op zich 

geweldig , maar bijna niet (meer?) te volgen. Vandaar dat er meer en meer vraag komt naar één toegangspunt 

voor al het maatschappelijk aanbod. 

 

Plannen voor 2019 

Ook in 2019 zal de alliantie Wijkzorg Zuid een bijdrage leveren aan het organiseren van de wijksafari´s. 

 

Trekkers: alle alliantieleden 

 

3.6 Samenwerking met andere allianties, gezamenlijke activiteiten. 
 

3.6.1 Informatie en Communicatie; van Google Drive naar website. 

 

De alliantie Wijkzorg Zuid heeft een goed onderhouden Google Drive waarop veel informatie te vinden is. Het 

alliantielid van Evean heeft hier vanaf de start van de allianties pionierswerk in verricht en is nog steeds 

degene die de drive beheert. 

De doorzoekbaarheid van de drive is echter zeer beperkt waardoor informatie niet gemakkelijk opvraagbaar is.  

Daarom is, in samenwerking met alle andere allianties en onder bezielend leiderschap van de alliantie Wijkzorg 

Oost, besloten tot het maken van een gemeenschappelijke website. Op deze website krijgt  elke alliantie een 

eigen pagina (naast gezamenlijke onderdelen). De op te richten website 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/. De website zal de plaats innemen van de Google Drives van 

elke alliantie . 

 

Van mei 2018 t/m september 2019 is de website organisatorisch voorbereid; de komende maanden en jaren 

komt het aan op het vullen van de site met content. We denken daarbij aan uitnodigingen voor 

bijeenkomsten, verslagen, foto’s, vlogs, nieuwsberichten etc.  

 

De projectleiders van Oost en West zijn de trekkers voor het maken van de website. Alliantie Wijkzorg zuid is 

met drie deelnemers (Evean, MEEAZ en de projectleider) betrokken in de kerngroep. 

De komende maanden is de alliantie Wijkzorg Zuid gericht op het verzamelen van ‘ content’ en het 

publicatieklaar maken ervan. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht. Eén of meerdere leden  van deze 

werkgroep zullen hiervoor een Wordpress training volgen.  

 

Waarom is deze samenwerking gestart? 

De alliantie Wijkzorg Zuid heeft een goed onderhouden Google Drive waarop veel informatie te vinden is. Het 

alliantielid van Evean heeft hier vanaf de start van de allianties pionierswerk in verricht en is nog steeds 

degene die de drive beheert. 

De doorzoekbaarheid van de drive is echter zeer beperkt waardoor informatie niet gemakkelijk opvraagbaar is.  

Daarom is, in samenwerking met alle andere allianties en onder bezielend leiderschap van de alliantie Wijkzorg 

Oost, besloten tot het maken van een gemeenschappelijke website. Op deze website krijgt  elke alliantie een 

eigen pagina (naast gezamenlijke onderdelen). 

http://wijkzorgamsterdam.nl/
http://wijkzorgamsterdam.nl/
http://amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/
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Wat is ermee bereikt 

Op dit moment staat er een concept website die door elke alliantie wordt gevuld met content. De lancering 

staat op 17 december gepland. 

In Zuid is een werkgroep en meedenkgroep gestart die de content bekijkt.  

 

Wat is ervan geleerd 

Het gezamenlijke project scherpt het gezamenlijk denken over wijkzorg in Amsterdam en over de doelgroep 

(wijkzorgpartners). 

 

De website wordt gelanceerd in december 2018. In 2019 zal de website worden bijgehouden door alle 

allianties,  waarbij iedere alliantie zorg zal dragen voor de inhoud van de eigen pagina. Het gezamenlijk beheer 

van de website ligt bij de MADI van Oost.  

 

3.6.2 De presentaties GGZ in de wijk in de Meervaart 

Ook stedelijk zijn er initiatieven om doelgroepen en thema´s onder de aandacht te brengen. Zo zijn er thema´s 

als Age Friendly city, Eenzaamheid en GGZ in de wijk. 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.  

Voor het thema ´GGZ in de wijk´ thema heeft de alliantie Wijkzorg Zuid de inbreng van de andere allianties 

gecoördineerd tijdens een conferentie in de Meervaart  op 24 april 2018. Dit leidde uiteindelijk tot een 

bemensing van een stand en een gezamenlijk poster welke als blikvanger fungeerde. Op deze poster is 

aangegeven waarom het aansluiten bij wijkzorgnetwerken voor wijkzorgprofessionals die werkzaam zijn in de 

Maatschappelijke Opvang en in het Beschermd Wonen nuttig is. Ook is per wijk aangegeven welke 

mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij de wijkzorgnetwerken en welke contactpersonen er zijn..  

 

Waarom is het project gedaan 

Het project is gedaan om wijkzorgprofessionals die werkzaam zijn in de Maatschappelijke Opvang en in het 

Beschermd Wonen voor te lichten over de wijze waarop men aan kan haken bij de wijkzorgnetwerken.  

 

Wat is ermee bereikt 

Er is een attractief overzicht gemaakt van alle netwerkbijeenkomsten in elke wijk. Dit overzicht is gedeeld met 

de aanwezigen tijdens de stedelijke bijeenkomst ‘thuis in de wijk’ in april 2018.  

Wij hopen dat er bij wijkzorgprofessionals die werkzaam zijn in de Maatschappelijke Opvang en in het 

Beschermd Wonen meer kennis hebben over het nut en het bestaan van de wijkzorgnetwerken.  

 

Ook in 2019 zal de alliantie Wijkzorg Zuid een actieve rol pakken in projecten van de gezamenlijke allianties.  

 

Trekker: projectleider alliantie Wijkzorg Zuid 

3.6.3 Opleidingen delen 

Vrijwel alle alliantieparters hadden in hun eerste jaarplannen de intentie opgenomen dat 

opleidingen van aanbieders gedeeld zouden moeten kunnen worden. Deze actie is daarom 

gezamenlijk opgepakt. 

 

Waarom is het project gedaan 

In het kader van deskundigheidsbevordering ; wijkzorgpartners kunnen veel van elkaar leren als zij 

elkaars cursusaanbod morgen benutten. 
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Wat is ermee bereikt 

In 2017 daarom gestart met het inventariseren van het opleidingen/cursus aanbod van alle 

alliantiepartners met als doel te kijken welke opleidingen ‘gedeeld’  kunnen worden met andere 

wijkzorgpartners. Al gauw bleek dat ook SIGRA een dergelijk initiatief had gestart, genaamd het 

opleidingenhuis. Er is toen besloten dat de allianties het initiatief van SIGRA volgen en 

ondersteunen. Helaas bleek moeilijk te zijn dit aanbod boven tafel te krijgen, zowel door de allianties 

als door de SIGRA. Nu in 2018 is het opleidingenhuis enigszins gevuld.  

 

Wat is ervan geleerd 

Het is voor organisaties niet eenvoudig het trainingsaanbod topen te stellen voor derden. De genoemde  

redenen zijn divers, n.l. de toegankelijk maken van training voor derden is momenteel niet mogelijk tot het 

ontbreken van capaciteit. Ook zijn een aantal trainingen zeer specifiek voor een organisatie of worden ze 

alleen gegeven als er intern genoeg vraag naar is. Hierdoor kunnen ze niet worden ingepland in het 

opleidingenhuis. Een flink deel van de trainingen is specialistisch van aard (voorbehouden handelingen).  

 

Wat zijn de plannen voor 2019 

Het initiatief vanuit de Allianties is gestopt. We sluiten aan bij SIGRA en wijzen professionals op de 

mogelijkheden die daar te vinden zijn. Vanaf 2019 gaat ook MEEAZ haar cursussen op deze site aanbieden. Dit 

betreft trainingen over oa. het herkennen van mensen met een niet zichtbare aandoening/beperking en 

het omgaan met jonge mantelzorgers. 

3.6.4 De rondetafelconferenties  

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om de wijkzorg voor burgers te organiseren in een 

netwerk van organisaties en niet, zoals in veel andere gemeenten, in vaste sociale wijkteams.  

Dit is behoorlijk complex om te organiseren voor de teamleiders in de zorg en welzijn. Daarom zijn er 

Rondetafelgesprekken georganiseerd voor de teamleiders binnen de wijkzorg.  De allianties Nieuw West, 

Centrum en West waren de voornaamste trekkers van deze activiteit. De alliantie wijkzorg Zuid heeft 

bijgedragen door medevoorzitter te zijn van twee van de zeven rondetafelgesprekken en uiteraard zich 

betrokken te tonen bij de voorbereiding van de gespreksronde.  

 

Het doel van de rondetafelgesprekken was om op een open en constructieve manier met elkaar uit te wisselen 

hoe wijkzorg geland is binnen de organisatie en welke rol en mogelijkheden je hebt als 

teamleider om je mensen in positie te brengen om op deze manier te kunnen werken. 

Er zijn zeven rondetafelgesprekken gevoerd met in totaal 71 deelnemers afkomstig van 45 organisaties. De 

deelnemers waren niet alleen teamleiders maar ook zorgcoördinatoren, coördinerende intakers en planners, 

coördinerende wijkverpleegkundigen, (adjunct) directeuren en regiomanagers.  

Uit de gesprekken zijn onderwerpen te distilleren die aandacht behoeven zoals de toegang, de 

signaleringsfunctie bij HbH, de invulling van het klanthouderschap, de organisatie-overstijgende casuïstiek en 

de ondersteuning van de teamleiders (een verslag van de gespreksronde is opgenomen in bijlage 3). 

 

Waarom is het project gedaan 

De alliantie Wijkzorg Zuid richt zich in haar inspanningen vooral op de wijkzorgpartners die een uitvoerende rol 

hebben. De rondetafelgesprekken richten zich op de teamleiders.  

Het doel van de rondetafelgesprekken was om op een open en constructieve manier met elkaar uit te wisselen 

hoe wijkzorg geland is binnen de organisatie en welke rol en mogelijkheden je hebt als 

teamleider om je mensen in positie te brengen om op deze manier te kunnen werken. 
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Wat is met het project bereikt 

Er is meer inzicht gekregen over de werkwijze en zorgen van wijkzorgpartners met een functie als 

leidinggevende of coördinator (zie bijlage voor een uitgebreid verslag).  

 

Met wie zijn de resultaten gedeeld? 

Het verslag van de rondetafelbijeenkomsten zijn besproken binnen de alliantie. Daarnaast zijn de resultaten 

toegestuurd aan de directies van de organisaties met een Wmo contract met de gemeente. Zij werden 

uitgenodigd de resultaten te bespreken binnen hun organisatie. Hetzelfde gold voor de deelnemers aan de 

bijeenkomsten.  

 

Wat gaan we doen in 2019 

De projectleiders en hun allianties zullen deze aandachtspunten bespreken met de gemeente en het komende 

jaar een rol pakken in de uitwerking ervan waar dat nuttig, gepast en nodig is. 

 

3.6.5 Zichtbaar maken van de resultaten van de allianties Wijkzorg 

De allianties wijkzorg hebben veel baat bij het zichtbaar maken van de resultaten en effecten van hun 

inspanningen. Tegelijkertijd is dat ook een lastige kwestie: is cultuurverandering of het werken aan 

cultuurverandering ‘meetbaar?’ En zo ja hoe weet je dan aan wiens inspanningen dat ligt? De gezamenlijke 

allianties hebben besloten een adviesbureau (Avance) in te huren voor een begeleidingstraject welke werkt 

met een ‘theory of change’. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 oktober. Deelnemers waren 

de projectleider en van elke alliantie één andere alliantievertegenwoordiger en vertegenwoordigers van OJZ.  

 

Waarom is het project gedaan 

Het werkveld van de allianties is druk. Er zijn veel aanbieders en partners met ieder hun eigen belangen en 

invalshoeken. Focussen op de gewenste resultaten en effecten en de communicatie hierover helpt iedereen 

om koers te houden. 

 

Wat is met het project bereikt 

Het is nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. Dit volgt in Q1 van 2019. 

 

Wat gaan we doen in 2019 

Vervolgsessies vinden plaats eind 2018 en begin 2019. De projectleider van de alliantie wijkzorg zuid is 

betrokken bij het voorbereiden van deze vervolgsessies. Deze moeten leiden tot handvatten waarmee de 

resultaten van de inspanningen zichtbaar kunnen worden gemaakt. 

 

Hoe worden de resultaten gedeeld  

Op dit moment wordt voornamelijk het proces gedeeld. Dit doen we binnen onze alliantie-overleggen en in de 

overleggen met het stadsdeel. De gemeente (OJZ) is zelf ook deelnemer van de verschillende gezamenlijke 

bijeenkomsten.  
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4 Plannen voor 2019 
 

In dit hoofdstuk komen alle plannen en activiteiten voor 2019 samen van de alliantie Wijkzorg Zuid. Deze 

komen voort uit het geleerde van 2018 en worden hieronder per ontwikkelopdracht opgesomd. 

 

Ons doel blijft nog steeds het werken aan een cultuurverandering. Wij organiseren daarvoor bijeenkomsten, 

trainingen, workshops, vlogs en communicatiemateriaal die allen ertoe bijdragen dat afschaling van zorg en 

samenwerking in het sociale domein ‘het nieuwe normaal’ is.   

 

Ook starten wij in 2019 met nieuwe focuspunten.  

 

Twee daarvan zijn gericht op doelgroepen te weten mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en 

kwetsbare ouderen. Deze twee focuspunten sluiten aan op de trends van extramuralisering waardoor steeds 

meer kwetsbare ouderen en inwoners met GGZ problematiek zelfstandig gaan/blijven wonen en aangewezen 

raken op het wijkzorgnetwerk. Wij krijgen uit het wijkzorgnetwerk voortdurend signalen dat deze groep veel 

aanspraak doet op het wijkzorgnetwerk en dat het niet altijd gemakkelijk is de juiste partners te vinden. Deze 

ontwikkeling vergt een actieve rol van alle wijkzorgpartijen nodig. Wij willen samen met Gemeente (OJZ) en 

stadsdeel onderzoeken op welke wijze de alliantie haar rol hier in kan pakken.  

 

Wij verwachten dat het benoemen van nieuwe focuspunten weer andere mensen stimuleert om met de 

alliantie mee te werken aan de doorontwikkelopdrachten. Ook in 2019 is het onze intentie om met brede 

werkgroepen aan de slag te gaan met vertegenwoordigers uit diverse aanbieders en informele partijen. 

Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid bij de doelen van de alliantie en kunnen zij  voor hun 

organisatie/werkveld/bewonersgroep een ambassadeursfunctie vervullen.   

 

Een derde focuspunt van ons is het versterken van de samenwerking met huisartsen en met de andere sociale 

wijkteams (OKT, Samen Doen en WPI) en woningcorporaties. We willen integraler werken aanmoedigen en 

daarbij leren van de lessen die het verbond van 100 oplevert. De samenwerking met de huisartsen is van 

belang omdat zij voor veel inwoners het toegangspunt kunnen zijn voor zorg en ondersteuning in de wijk. Veel 

huisartsen in Zuid zijn zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden die het wijkzorgnetwerk biedt. 

Door extra te investeren op samenwerking met hen willen wij dit bewustzijn vergroten. Wij willen samen met 

Gemeente (OJZ) en stadsdeel onderzoeken op welke wijze de alliantie haar rol hier in kan pakken.  

 

Het uitwerken van deze focuspunten zal wellicht leiden tot aanscherpingen van de hieronder genoemde acties 

in de loop van 2019. 

 

 

4.1 Toegang in 2019: wat gaan we doen. 
 

1. In 2019 wordt in ieder geval het achtervang meldpunt gecontinueerd via het stedelijke meldpunt 

‘Advies Wijkzorg’. Het bestaan en het doel ervan zal dan opnieuw bij wijkzorgprofessionals onder de 

aandacht worden gebracht via wijktafels, via brochures en via mailings. Mochten er casussen binnen 

komen (bij Zuid of bij andere allianties), dan evalueren we deze gezamenlijk. 

 

2. De kernboodschap Wat is Wijkzorg en wat is en doet de wijkzorgallliantie, zullen wij vanuit de 

geformuleerde kernboodschap blijven uitdragen bij onze activiteiten; Het blijkt nog steeds nodig om 

uit te leggen wat Wijkzorg is en inhoudt en wat de wijkzorg alliantie doet. Het is belangrijk dat we hier 

met elkaar op één lijn zijn gekomen, ook om goed aan partners uit te leggen wat het betekent. 
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3. In 2019 zullen we vanuit de behoefte en input nog één keer een aanpassing in de flyer voor 

professionals doorvoeren. We verwachten dat de website veel informatie uit de flyer kan vervangen.  

 We zullen ons vanuit de werkgroep bezinnen op de wens of behoefte om juist gericht op de inwoners 

 van Zuid nog een flyer te ontwikkelen, in samenwerking met partners van het Stadsdeel, ten behoeve 

 van uitleg over wat wijkzorg is en hoe het werkt in Amsterdam Zuid en hoe je op zoek kunt naar 

 informatie.  We peilen op welke manier bewoners bij hulpvragen op zoek gaan naar waar zij 

 informatie kunnen vinden en of het kaartje in voor in de meterkast dan voldoende is, of dat zij via het 

 internet voldoende informatie kunnen vinden. 

4. We volgen actief de ontwikkelingen en ervaringen met Koppl die het stadsdeel heeft gestart ten 

behoeve van betere toegang tot het aanbod van ondersteuning en zullen ons laten inspireren door de 

aanbevelingen die daaruit voort komen. 

 

5. We zullen in 2019 in overleg met ELAA en Stadsdeel opnieuw aansluiten bij de initiatieven om 

wijksafari’s of ‘Kijk in de Wijk evenementen’ voor eerstelijns professionals te organiseren. 

 

6. Via de projectleider en stadsdeel zullen signalen en behoeften verkend worden door de medewerkers 

die bij CCA (14020), MADI en sociaal loket werken op het onderwerp toegang. 
. 

7. We zullen de Wie is Wie actief onder de aandacht blijven brengen binnen het netwerk. Niet alleen via 
de website maar ook op de bijeenkomsten zullen we regelmatig de Wie is wie poster delen. Dit om 
het gebruik ervan te stimuleren. In het najaar van 2019 zullen we bewust ervaringen ophalen om van 
daaruit aanbevelingen te kunnen doen op het gebruik ervan. 

8. In 2019 willen we in meerdere buurten in Zuid betrokken MKB ers uitnodigen, faciliteren en 

ondersteunen om hun zorgen en signalen over inwoners te delen met wijkzorgprofessionals als 

buurtwerkers en sociaal werkers. Dit kan bijdragen aan een betere signalering en doorgeleiding van 

inwoners met onvervulde ondersteuningsvragen. 

We evalueren de gerealiseerde  koppelingen van MKB ers met wijkzorgpartners en betrekken de 

evaluaties bij onze doorontwikkelplannen. 

9. Het stroomlijnen met de activiteiten van andere pilots en activiteiten van het stadsdeel heeft nog 

prioriteit. Daarbij is binnen die pilots wel aangeboden om de ervaring en kennis vanuit de partners 

binnen de alliantie beschikbaar te stellen voor trainingen voor de pilots die zijn bedacht met Movisie. 

Die uitwisseling heeft nog niet plaats gevonden. We willen in samenwerking met het stadsdeel de 

opbrengst en ervaringen actief verbinden ten behoeve van het inzetten op vervolg acties. 

 

10. Het trekkerschap van de activiteiten van de werkgroep Veilig Financieel ouder worden met een 

kernteam is actief opgenomen door Puur Zuid. Via de map op de Google Drive, zal Evean de 

ontwikkeling inzichtelijk houden. 
 We zullen inzichten delen in de andere gebieden van Amsterdam Zuid en actief inzetten op 

 kruisbestuiving, zodat de ervaring voor andere gebieden in Amsterdam zullen helpen om 

 samenwerking gemakkelijker tot stand te laten komen. 

11. In 2019 wordt de website Wijkzorg Zuid worden doorontwikkeld. De plannen voor de Google Drive 

zijn afhankelijk van deze ontwikkeling. Bij positieve ervaring zal de Wijkzorg Google Drive opgeheven 

kunnen worden. 

   



43 
 

4.2 Deskundigheidsbevordering in 2019: wat gaan we doen. 
 

1. Wij zullen de eerste DOE-dag voor professionals die zich nog verder willen bekwamen in wijkgericht 

werken – herhaald aanbieden, vooral omdat er binnen wijkzorg een voortdurende instroom van 

nieuwe medewerkers is. De ervaringen opgedaan in 2018 nemen we mee in 2019 als het gaat om 

vorm en inhoud van de dag. 

 

2. Wij zullen onderzoeken in hoeverre de adviesraad vooral ook een managers overleg te laten zijn om 

ook op dit niveau de samenwerking te intensiveren en het wijkgerichte samenwerken vanuit de 

management laag te stimuleren. De workshop ‘Manager, kantel je mee? zullen wij in afstemming met 

het Stadsdeel wederom aanbieden tijdens de voorjaarsconferentie 2019. 

 

3. Wij zullen in 2019 aandacht blijven geven aan het gebruik en de verspreiding van de folder: ‘Ben jij 

een echte wijkzorgmedewerker?’. 

 

4. Wij zullen met de gemeente bespreken hoe de bevindingen van de werkgroep brede 

vraagverheldering ingevoegd kan worden binnen de wijkzorgtrainingen van de gemeente. 

 

5. In navolging op de wijktafel van Rivierenbuurt/De Pijp zullen in Oud Zuid en Buitenveldert ook een 

specifieke wijktafel voor POH-GGZ worden georganiseerd. 

 

6. In navolging op de Alliantie West willen wij inventariseren of er behoeft is aan trainingen 

Samenwerken formeel informeel, die gegeven kunnen worden door Samen Zorgen Samen Dragen 

met ondersteuning door Burennetwerk en alliantie. In de training zou de nadruk gelegd kunnen 

worden op elkaar leren waarderen en elkaar leren vertrouwen. Ook zouden we Samen met Platform 

informele zorg kunnen inventariseren of de informele partijen een specifieke behoefte hebben aan 

training om samen te werken met de formele zorg. Zo ja, dan kan de alliantie ondersteunen in 

bijvoorbeeld een training gericht op communicatie met formele zorg voortbordurend op de training 

Samen Zorgen Samen Dragen.  

 

7. In de wijktafels en BBB zullen wij nog meer expliciet gebruiken voor het systematisch vastleggen en 

delen van leerervaringen en signalen over knelpunten. Voor het eigenaarschap van een signaal moet 

gezocht worden naar relevante coalities van partijen en de werkgroep deskundigheid. 

 

8. In Rivierenbuurt/De Pijp gaat geëxperimenteerd worden met teambudgetten*. Omdat de wijkzorg 

een netwerk is en geen team, wordt er vanuit meerdere organisaties een groep gevormd die via een 

App-groep communiceert en besluiten neemt over het budget als iemand uit het wijkzorgnetwerk 

een cliënt inbrengt. De groep wordt op dit moment samengesteld en de pilot zal vermoedelijk pas 

begin volgend jaar resultaten opleveren. Uitvoering van de pilot Sociale Rollen i.s.m. met diverse 

wijkzorg partijen. Deze methodiek is gericht op het inventariseren van talenten/kwaliteiten van 

zorgvragers om deze vervolgens in te zetten voor het uitbreiden van haar/zijn sociale netwerk. 

 

9. Tijdens de wijktafels blijkt dat er nog weinig professionals zijn die tijdens de wijktafels de 

professionals volgens de AKAD methodiek kunnen begeleiden bij casuïstiek bespreking. De alliantie 

blijft daarom professionals stimuleren de training AKAD procesbegeleider te volgen. 

 

10. De alliantie houdt contact met de Sigra, die op dit moment bezig is met het opzetten van een 

database waarin alle opleidingen en trainingen komen en informeert de alliantie de wijkzorg partijen 

over cursussen en trainingen die door diverse partijen wordt aangeboden. 
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4.3 Doorontwikkeling netwerken in 2019: wat gaan we doen. 
 

Zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreid aan de orde kwam, zijn er in Zuid veel netwerkbijeenkomsten in het 

sociaal domein. In 2019 wil de alliantie de verschillende netwerken die er zijn met elkaar verbinden. Daarnaast 

zet de alliantie in op het continueren en versterken van de wijktafelbijeenkomsten. Dit komt tot uitdrukkin gin 

de volgende aandachtspunten. 

 

1. We organiseren ook in 2019 in de drie wijken van Amsterdam Zuid maandelijks een wijktafel of 

Bitterballenbijeenkomst voor en in samenwerking met onze wijkzorgpartners. 

 

2. We meten in januari 2019 opnieuw de waardering van de wijktafels en bitterballenborrels via een 

korte enquête. Ook wordt de enquête gebruikt om nieuwe ideeën voor de wijktafels op te halen. De 

ideeën kunnen bestaan uit zowel een nieuwe werkwijze voor de wijktafel als thema’s die men graag 

wil bespreken/projecten die men samen wil oppakken. 

 

3. We gaan in 2019 thematafels faciliteren met een looptijd van 2-3 maanden. Op deze tafels spreken 

vaste groepen wijkzorgpartners elkaar voor intervisie en voor het aanpakken van thema’s/projecten. 

 

4. Voorzitters van wijktafels krijgen een training waarmee zij instrumenten in handen krijgen om 

deelnemers zich meer eigenaar te laten voelen van de wijktafels.  

 

5. De alliantie zal in 2019 heel terughoudend omgaan met het initiëren van structurele bijeenkomsten 

en liever aanhaken bij bestaande platformen/bijeenkomsten om de drie gemeentelijke opdrachten uit 

te voeren. Als het stadsdeel ervoor open staat, organiseren wij weer samen met het stadsdeel de 

najaarsconferentie van 2019.   

 

6. We omarmen nadrukkelijker de kleinschaligere bijeenkomsten in Zuid die óók gericht zijn op 

samenwerking en kanteling en kijken samen met de wijkzorgpartners hoe de netwerken elkaar 

kunnen versterken. Het betreft o.a. de AKAD GGZ/LVB bijeenkomsten en de bijeenkomsten van 

‘broodje netwerk’. Net als de wijktafels worden deze door veel wijkzorgpartners worden bezocht.  

 

 Samen met de trekkers van deze netwerken zal de alliantie voortdurend uitwerken, toetsen en 

 kenbaar maken wat het doel is van de drie structurele bijeenkomsten en helder maken wat en 

 wanneer je wat kunt ‘halen én brengen’.  

 

 

5 Samenwerking en rolverdeling binnen de alliantie Wijkzorg Zuid 
 

Alle alliantieleden hebben een actieve rol als trekker van een werkgroep en/of wijktafels (zie overzichten voor 

de precieze verdeling). De alliantie komt maandelijks bij elkaar om zaken te bespreken en af te stemmen. Eens 

per jaar, rond eind augustus) is er een ‘heidag’ (zie foto’s) waarbij de strategische issues aan de orde komen en 

waarin wordt gesproken over elkaars bijdrage aan de alliantie.  

De alliantieleden werken nu meer dan een jaar samen en ‘ groeien steeds meer naar elkaar toe’.  
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Elk alliantielid is trekker van een werkgroep die zich toelegt op het uitwerken van een ontwikkelopdracht 

(werkgroepen 2017/2018) of thema (werkgroepen 2018/2019). Daarnaast leveren enkele organisaties nog 

extra inzet doordat zij de wijktafels verzorgen in een specifieke buurt.Zo heeft Evean/Particura de wijktafels in 

Oud-Zuid verzorgt sinds 2015, is Puur Zuid de trekker geweest van de wijktafels in de Pijp/Rivierenbuurt en 

hebben de CHAGZ en Dynamo zich ontfermt over het reilen en zeilen van de wijktafels in Buitenveldert. In 

januari 2019 zal ook HVO-Querido een rol nemen in het coördineren van de wijktafel in de Wijktafel 

Pijp/Rivierenbuurt. 

 

 

Overzicht van het trekkerschap van de werkgroepen die in 2017 zijn gevormd 

Organistaie    

HVO-Querido Werkgroep Toegang en Triage  Vanaf januari 2019: wijktafel 
Pijp/Rivierenbuurt 

Particura/Evean Werkgroep Toegang en Triage Wijktafel Oud Zuid  

Puur Zuid Werkgroep 
deskundigheidsbevordering 

Wijktafel Pijp/Rivierenbuurt 

Dynamo Werkgroep Doorontwikkeling 
netwerken 

Wijktafel Buitenveldert ism CHAGZ 

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. De wijktafel van de Pijp/Rivierenbuurt  zal per 1 januari 2018 ook door HVO-

Querido worden gedaan.  

 

Overzicht van het trekkerschap van de focuspunten die eind 2018 zijn bepaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HVO-Querido Werkgroep GGZ 

Evean /Particura Werkgroep Ouderen  

Puur Zuid, Werkgroep Samenwerking huisartsen 
en SamenDoen, OKT, WPI 

Dynamo, Werkgroep Ouderen 

MEE Amstel en Zaan Werkgroep Samenwerking huisartsen 
en SamenDoen, OKT, WPI 

Philadelphia Werkgroep GGZ 

Cordaan Werkgroep Ouderen 
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6 Welke signalen willen wij delen met de gemeente? 
 

Financiële schotten zorgen voor ernstige knelpunten waardoor onvoldoende de zorg geleverd kan worden die 

nodig is. Bijvoorbeeld schotten tussen MO/BW, Wmo, Welzijnswerk. Daarnaast ook de schotten tussen ZVW, 

Wmo en WLZ. 

 

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit de wijktafels komen veel signalen dat er lange wachtlijsten zijn voor 

thuiszorg. Dit zorgt voor veel ongerustheid bij wijkzorgmedewerkers (‘ik lig er wakker van’). 

 

De krapte op de woningmarkt zorgt voor heel veel woonproblematiek in allerlei soorten en maten.  

 

Als alliantie Wijkzorg Zuid hebben wij geconstateerd dat er veel mogelijkheden zijn om wijkzorgpartners in 

beweging te krijgen, om tafel te krijgen en met hen nieuwe ideeën te genereren. Dit alles is nodig om te 

werken aan de beoogde cultuuromslag. Tegelijk constateren wij dat veel wijkzorgpartners opzien voor een rol 

als trekker van bijvoorbeeld een wijktafel of werkgroep. Ook nu men hier een vergoeding voor kan krijgen, is 

het lastig anderen over te halen tot eigenaarschap. Krapte op de arbeidsmarkt en drukke takenpakketten zijn 

hier zeker mede oorzaak van. Veel werkzaamheden worden daarom door de alliantiepartners gedaan als 

trekker van een wijktafel en werkgroep. Wij blijven hier alert op en zien het als een belangrijke taak om 

anderen te stimuleren zich eigenaar te voelen van het netwerk. Wij willen vooral aanjager blijven en niet 

verworden tot een instituut. 

 

Wij constateren dat, na aftrek van ‘vaste’  lasten die nodig zijn voor de organisatie van werkgroepen, wijktafels 

en communicatieuitingen (website!)  er weinig financiële speelruimte over is voor het bekostigen van 

activiteiten.  Waar wij eind 2017 nog een flink deel van het budget terug konden geven aan de gemeente, 

voorzien wij voor 2019 krapte.  

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 met behoud van eigen regie en met ‘kanteling’ als 

uitgangspunt. 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, 

waaronder gemeente en stadsdeel, bij de uitwerking van onze ontwikkelopdrachten. Dit vergt een open 

houding over de wijze waarop de doelen worden bereikt, welke activiteiten daarbij passen en welke middelen 

worden ingezet. Met deze open houding willen wij bewerkstelligen dat de beoogde cultuuromslag een zaak 

wordt waar alle wijkzorgpartners zich voor inzetten.  

 

 

 


