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1.0 Inleiding 

 
Hierbij bieden wij u het laatste jaarplan van de Alliantie Wijkzorg Centrum aan. Vanaf 
april 2021 zal de alliantie wijkzorg stoppen met bestaan. Het sociaal domein in 
Amsterdam zal er anders uit zien. De buurtteams starten en een aantal 
maatschappelijke organisaties is vertrokken uit Amsterdam. 
De belangrijkste opgave voor de allianties in 2021 is om er in het eerste kwartaal voor te 
zorgen dat de bestaande netwerkstructuren blijven bestaan binnen deze nieuwe 
context. Hiervoor zullen wij  de komende maanden nieuwe vormen vinden om de 
opbrengst van ruim drie jaar werk te borgen. De buurtteams zullen bij deze borging een 
belangrijke rol krijgen. 
In dit jaarplan kijken we kort terug op wat we het afgelopen jaar gedaan en bereikt 
hebben en kijken we vooruit hoe we ervoor gaan zorgen dat in het Centrum ook na april 
2021 de netwerken door blijven gaan. 
 
 

2.0 De Wijkzorg Alliantie Centrum in 2020 

 
2020 is een uitdagend en ingewikkeld jaar. Corona heeft grote invloed gehad op ons werk 
en de netwerken in het Centrum. Door de Corona maatregelen werd het werk van de 
professionals en betrokken vrijwilligers in het Centrum een stuk uitdagender. Het werk 
van de alliantie waarbij netwerkbijeenkomsten een centrale rol spelen, werd ook  
ingewikkelder. Bijeenkomsten werden grotendeels online georganiseerd. Online 
bijeenkomsten zijn soms minder geschikt als netwerkinstrument. Het ontbreken van 
informele momenten waar je elkaar onder het genot van een drankje beter kan leren 
kennen, is een gemis binnen het netwerk. 
De Corona tijd heeft ook positieve dingen gebracht naar het netwerk. Online contact 
bleek soms heel handig te zijn om snel met iemand dingen te kunnen bespreken of 
iemand ergens bij te betrekken. 
 
Alle betrokkenen binnen het wijkzorg netwerk hebben veel moeten schakelen en op een 
nieuwe manier moeten leren werken. Ook de alliantie heeft zich moeten aanpassen aan 
een nieuwe realiteit. Vanaf maart 2020 hebben we hebben we alles op alles gezet om 
het werk en de netwerken zo goed mogelijk voort te zetten. We zijn doorgegaan met 
mensen bij elkaar te brengen en hun te stimuleren samen oplossingen te vinden voor de 
uitdagingen waar we in dit bewogen jaar tegenaan zijn gelopen. 
 
 

2.1 Onze projecten in 2020 

  
De Netwerkbijeenkomsten 
De netwerkbijeenkomsten zoals de wijktafels en de AKAD bijeenkomsten zijn in 2020 
doorgegaan. Vanaf maart hebben we de bijeenkomsten online georganiseerd. Hierbij 
hebben we in verschillende wijktafels aandacht besteed aan de gevolgen van de Corona 
crisis. We zijn onder andere ingegaan op de financiële gevolgen, eenzaamheid en online 
werken. Tijdens de wijktafels hebben we ook aandacht besteed aan de veranderingen in 
het sociaal domein en de komst van de buurtteams. 
 



De eerste online bijeenkomsten die we organiseerden werden druk bezocht. Gedurende 
het jaar zagen we een kleine afname van het aantal deelnemers. Hierbij was opvallend 
dat een aantal vaste bezoekers afhaakten. Dit waren vooral deelnemers die betrokken 
zijn bij bewonersorganisaties. 
  
Om elkaar toch nog een keer te ontmoeten hebben we in juli een zomerborrel 
georganiseerd in het Amsterdam Museum. Hiermee wilden we ook gelegenheid bieden 
aan de mensen die minder geneigd zijn om online bijeenkomsten te bezoeken zodat zij 
toch netwerkpartners kunnen ontmoeten. 
 
 
Toegankelijke huizen van de buurt. 
De huizen van de buurt zijn belangrijke plekken voor de meer kwetsbare inwoners van 
het Centrum. De verschillende partijen die betrokken zijn bij de huizen van de buurt 
hebben er alles aan gedaan om gezamenlijk de dienstverlening zoveel mogelijk op peil 
te houden. Er is samen opgetrokken om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare 
inwoners in beeld te bleven. De maandelijkse overleggen over hoe we huizen van de 
buurt toegankelijk houden, zijn tijdens de Corona periode doorgegaan. 
 
Er is een gezamenlijke strategie ontwikkeld waarin we samen hebben gekeken wat er 
nodig is om ons de aan de maatregelen te houden en een eenduidige communicatie te 
hebben richting de inwoners van het Centrum. 
 
Vanaf oktober zijn we begonnen om met de partners in de huizen van de buurt na te 
denken over hoe we de samenwerking met de buurtteams vanuit de huizen van de buurt 
kunnen doorontwikkelen. 
 
 
Dementie netwerk Centrum 

In het Centrum is in 2020 een actief netwerk rond dementie. Elke maand komt een 
diverse groep bij elkaar, waar zowel vertegenwoordigers uit de sociale basis, als uit de 
WMO zorg en het medisch domein in zitten. Samen nemen zij stappen om de groeiende 
groep mensen met dementie zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 
Vanuit de samenwerking binnen dit netwerk is geprobeerd de impact van de corona 
maatregelen voor mensen met dementie waar mogelijk te beperken. Een voorbeeld 
hiervan is dat de verschillende aanbieders van dagbesteding onderlinge afspraken 
hebben gemaakt om actief naar elkaar door te verwijzen zodat de mogelijkheden voor 
dagbesteding zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Ook zijn in 2020 mensen met 
dementie actief betrokken bij het netwerk en worden ze gestimuleerd zelf mee te 
denken over wat er nodig is om de ondersteuning van mensen met dementie en hun 
naasten zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
 
Project verbinding Jeugd volwassenendomein 
In 2020 zijn we gestart met een aanpak om het jeugddomein en het volwassenendomein 
beter met elkaar te verbinden. Eind februari hebben we een eerste bijeenkomst 
georganiseerd. Doordat vrij kort daarna de Corona crisis uitbrak, is deze aanpak 
onvoldoende van de grond gekomen. Door drukte en het ontbreken van capaciteit om 
deze aanpak aan te jagen, is het opzetten van een netwerk deels stil komen te liggen. 
Er zijn wel enkele kleine stappen gezet. De betrokkenheid van het OKT bij onder andere 
de huizen van de buurt en de wijktafels is toegenomen. Ook zal het OKT deelnemen aan 



de casuïstiek besprekingen die vanuit de pilot buurtteams worden georganiseerd. 
 
Aanpak Haarlemmerbuurt. 
Met de aanpak Haarlemmerbuurt willen we de krachten van buurtbewoners en lokale 
ondernemers inzetten om buurtgenoten die kwetsbaar zijn te ondersteunen. In 2020 is 
een begin gemaakt. Er zijn gesprekken geweest met de bewoners en ondernemers die 
graag hier aan willen meewerken. Door de vele beperkende maatregelen is het erg lastig 
gebleken om concrete vervolgstappen te zetten en mensen met elkaar te verbinden. 
 
 
Platform Informele Zorg Centrum 
Het platform is eind 2018 opgericht en is in 2020 goed van de grond gekomen. Op 
moment van schrijven zijn er 15 partijen bij betrokken. Dit zijn partijen die individuele 
vrijwillige ondersteuning bieden, bewonersorganisaties en welzijnswerk. De partijen 
komen regelmatig samen en bespreken relevante zaken en wisselen casuïstiek uit. 
Omdat er in januari 2020 verschillende mensen die een voortrekkersrol hadden, 
vertrokken, heeft de alliantie tijdelijk een meer coördinerende rol opgepakt. Inmiddels 
is er een nieuwe voorzitter en een kernteam die zelf het platform organiseert. 
 
 
Inclusief Centrum 
Inclusief Centrum komt voort uit de samenwerking tussen de sociale basis in het 
Centrum en de alliantie wijkzorg. De partijen hebben samen eind 2018 een 
meerjarenplan opgesteld. Middels maandelijkse overleggen waar de managers van de 
verschillende organisaties aanschuiven, hebben we in het Centrum een goede basis 
neergelegd van overleg waar signalen worden gedeeld en de gezamenlijke aanpak van 
maatschappelijke opgaven wordt gemonitord. Deze overleggen zijn doorgegaan in 2020. 
 
Daarnaast hebben we regelmatig een breed wijkzorg overleg georganiseerd waar 
leidinggevenden van andere partijen die actief zijn binnen het Centrum, aan 
deelnemen. 
 
 
Pilot Buurtteams 

In oktober zijn we gestart met de pilot buurtteams. Wekelijks bespreekt zowel in 
Centrum West als in Centrum Oost en een gemengde groep professionals en 
ervaringsdeskundigen casuïstiek. Deze casuïstiek besprekingen geven inzicht in hoe de 
buurtteams gaan werken en geven inzicht in hoe de samenwerking met andere partijen 
vorm moet krijgen. Er wordt geëxperimenteerd met het betrekken van specialistische 
kennis wanneer dit nodig is en samen met partners uit de sociale basis wordt gekeken 
wat opgelost kan worden in de sociale basis. Half december presenteren we onze eerste 
rapportage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.0 Kwartaalplan 2021 

 

De eerste drie maanden van 2021 werkt de alliantie wijkzorg in het Centrum aan een 
goede overdracht. Zij zal zorgen dat haar werkzaamheden op een duurzame en 
zorgvuldige manier geborgd worden binnen het stadsdeel. De alliantie is hier in 2020 al 
mee gestart. 
 
De kern van het werk van de alliantie wijkzorg is het leggen van verbindingen die 
domeinoverstijgend zijn, zodat werkers elkaar snel weten te vinden wanneer dit nodig 
is. Hiervoor faciliteert de alliantie ontmoetingen en legt waar nodig nieuwe 
verbindingen of versterkt bestaande verbindingen. Om dit werk te borgen, moet 
rekening worden gehouden met verschillende aspecten. 
 
Een belangrijke onderdeel van wat geborgd moet worden, zijn de concrete 
netwerkactiviteiten zoals wijktafels en ander netwerkprojecten en activiteiten. Deze 
moeten ook na april 2021 zoveel mogelijk blijven doorgaan. De bijeenkomsten moeten 
worden georganiseerd en de voortgang van gemaakte afspraken binnen netwerken 
moeten worden gemonitord. In de komende maanden moet onderzocht wat er nodig is 
om deze netwerkactiviteiten door te laten gaan. 
 
Daarnaast moet de komende maanden gezocht worden naar een nieuwe vorm van het 
aansturen en aanjagen van het netwerk. Hierbij moeten een aantal unieke kenmerken 
van de huidige structuur geborgd worden. Een uniek kenmerk van de alliantie wijkzorg is 
het gedeelde eigenaarschap van de verschillende partijen, waarbij zij zich samen 
verantwoordelijk voelen voor het slagen van het wijkzorgnetwerk. Een ander uniek 
kenmerk is de positie van de projectleider wijkzorg. Zij heeft binnen het netwerk een 
vrije en onafhankelijke rol waarbij zij zonder enig organisatiebelang, enkel gericht is op 
het aanjagen van de netwerkbeweging. Tot april 2021 moet gezocht worden naar een 
manier waarin gezamenlijkheid en onafhankelijkheid geborgd blijft. 
 

3.1 Projecten en netwerken 

In het Centrum zijn een aantal succesvolle netwerkinstrumenten en bijeenkomsten die 
ook na april 2021 zullen doorgaan. In deze bijeenkomsten en netwerken ontmoeten 
werkers elkaar regelmatig, krijgen kennis over elkaars werk en wisselen signalen uit. 
Hierbij gaat het over de wijktafels, AKAD, maar ook de nieuwsbrief die regelmatig 
verschijnt. In het Centrum wordt een voorstel geschreven over hoe deze bijeenkomsten 
na april 2021 blijvend kunnen worden doorontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar de 
nieuwe context van het sociaal domein en wordt ook gekeken welke online 
mogelijkheden er zijn. Dit voorstel zal in januari klaar zijn. De kerngroep van betrokken 
professionals die op dit moment hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen in ieder geval 
heel 2021 doorgaan. 
 
De projecten rond de toegankelijke huizen van de buurt zullen ook in 2021 doorgaan en 
belangrijk blijven. Omdat de buurtteams gehuisvest worden in de huizen van de buurt 
zal dit project in nauwe samenwerking met de buurtteams worden doorontwikkeld. Met 
dit project willen we ervoor dat de huizen van de buurt zowel de plek zijn waar je een 
hulpvraag kan stellen, als de gezellige plek blijven waar je gewoon een bakkie kan doen. 
 



Bij de andere netwerkprojecten zoals de aanpak rondom dementie, de aanpak 
Haarlemmerbuurt en het platform informele zorg zijn een groot groep mensen actief 
betrokken. Er zijn actieve kerngroepen die voor deze projecten jaarplannen voor 2021 
hebben geschreven of komende maand gaan schrijven. In overleg met betrokken partijen 
moet komende periode onderzocht worden welke extra ondersteuning mogelijk nodig is 
om de projecten blijvend door te laten ontwikkelen. 
 
Er zijn ook nog ontwikkelopgaven die liggen binnen het netwerk. De verbinding met de 
jeugd moet worden verdiept. Daarnaast is het gewenst dat er een betere verbinding 
komt met de domeinen Wonen en veiligheid. Het leggen van verbindingen en het maken 
van een netwerk waar verschillende stakeholders aan deelnemen, waaronder het 
buurtteam, maar ook partijen uit de sociale basis en andere stakeholders uit de 
specialistische zorg en het medische domein is een activiteit die tijd kost en continue in 
beweging is. Deze opgaven is niet alleen bij het toekomstige buurtteam neer te leggen, 
maar moet breder worden aangestuurd. 
 
 

3.2 Borgen aanjagen en gedeeld eigenaarschap netwerk 

 
Begin 2021 zijn de concrete voorstellen over wat er, binnen de nieuwe context, moet 
gebeuren met de verschillende netwerkbijeenkomsten, projecten en activiteiten 
gereed. In deze plannen zullen een aantal voorwaarden beschreven staan waaraan 
voldaan moet worden om deze activiteiten ook na april 2021 door te laten gaan. Deze 
plannen moeten door verschillende betrokken partijen uit het Centrum besproken 
worden en gezamenlijk moet de verantwoordelijkheid opgepakt worden om te zorgen 
dat de ondersteuning voor bepaalde netwerkactiviteiten blijven bestaan. 
 
Ook in 2021 zullen er maatschappelijke uitdagingen zijn waar gezamenlijk moet worden 
gedacht over wat het beste is voor de inwoners van het Centrum. Op basis van signalen 
moeten nieuwe verbindingen worden gelegd en waar nodig bestaande verbindingen 
worden versterkt. Het is daarom belangrijk dat een vorm wordt gevonden waarmee de 
verschillende betrokken partijen in het Centrum zich samen eigenaar voelen van het 
netwerk in het Centrum en hier actief aan blijven bijdragen. Daarnaast moet er ruimte 
zijn om op een vrije en onafhankelijke manier te denken over de maatschappelijke 
uitdagingen die er zijn in het Centrum. 
 
Vanuit twee overleg groepen willen we toewerken naar een nieuwe vorm waarbij 
gedeeld eigenaarschap het uitgangspunt is en er ruimte is om onafhankelijk het netwerk 
aan te jagen. 
 
Een overleg dat hierin belangrijk is, is de voorbereidingsgroep die wordt samengesteld 
uit de projectleider wijkzorg, het buurtteam, vertegenwoordigers uit de sociale basis, 
vertegenwoordigers van het stadsdeel en OJZ. Zij zullen samen bekijken hoe de 
samenwerking tussen de sociale basis en het buurtteam binnen het stadsdeel optimaal 
vorm moet krijgen. De voorbereidingsgroep zal eind november starten en in februari met 
een concreet voorstel komen hoe de samenwerking vanaf april 2021 vorm moet krijgen. 
 
Daarnaast zullen we in het Centrum verder bouwen op de fundamenten die gelegd zijn 
met Inclusief Centrum. Essentieel voor het succes van Inclusief Centrum was dat met 
een breed palet aan partijen uit verschillende domeinen gezamenlijk een aantal 



maatschappelijke doelen zijn gesteld voor het Centrum waar we samen naar toe 
werkten. Dit zorgde voor een breed gedragen visie over waar we in het Centrum naar 
toe moeten en droeg bij aan een breed gedragen gevoel van eigenaarschap. 
 
In 2021 zullen we verder bouwen vanuit Inclusief Centrum. Het buurtteam zal een 
onderdeel zijn van Inclusief Centrum, maar ook belangrijke partners uit de sociale basis, 
de specialistische ondersteuning, het OKT  en het medisch domein zullen mee werken 
aan een gezamenlijk visie met gezamenlijke doelen waar we naar toe werken. In de 
eerste maanden van 2021 zullen we het nieuwe Inclusief Centrum opzetten. Dit zal ook 
de plek zijn waar op management niveau gezamenlijk wordt gekeken naar de 
maatschappelijke uitdagingen van het Centrum. 
 
Vanuit deze twee overleggen, zullen we een nieuwe vorm vinden die zorgt dat de 
ontwikkeling van de netwerken niet stopt, maar juist versterkt wordt. Door te bouwen 
op de stevige fundamenten van de afgelopen jaren, zien we in het Centrum met 
vertrouwen de toekomst tegemoet. 

 

 

 

 


