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Overdracht en ondersteuning opstart Buurtteamorganisatie West 
Alliantie Wijkzorg West – 16 november 2020 
 
 
1. Inleiding  
 
De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen vijf jaren geïnvesteerd in het opzetten van wijkzorg-
netwerken met als doel dat de (zorg)partijen uit het Sociaal en Medisch Domein gemakkelijk kunnen 
samenwerken ten behoeve van de Amsterdammer. Vanaf juni 2017 t/m december 2020 heeft de 
gemeente Amsterdam de opdracht voor het doorontwikkelen van de wijkzorgnetwerken gegund aan 
zeven Allianties Wijkzorg die elk werkzaam zijn in een stadsdeel en ook stedelijk samenwerken.  
In 3½ jaar praktijkervaring hebben de allianties veel geleerd over de kwaliteit van de netwerken. Wij 
hebben een vijftal werkzame elementen achterhaald voor het ‘Wat’ van een succesvolle netwerk-
samenwerking, en een zestal onderliggende mechanisme voor het ‘Hoe’ van een succesvolle 
netwerksamenwerking. In bijlage 1 zijn de kwaliteitsindicatoren uitgewerkt door de zeven allianties.  
 
Vanaf 1 april 2021 gaat de wijkzorg veranderen door de komst van Buurtteams. De Buurtteams zijn 
voor de Amsterdammers de toegang tot de Wijkzorg1 en zij hebben samen met de Amsterdammer 
een regisserende rol in de wijkzorg. Dit is van toegevoegde waarde t.o.v. de huidige situatie omdat 
de regie niet goed georganiseerd was. In de nieuwe situatie blijft het wijkzorgnetwerk relevant 
doordat de aanwezige kennis van groot belang is voor het integraal ondersteunen van de 
Amsterdammer. Door de Corona-vertraging van de start van de Buurtteams van 1 januari 2021 naar 
1 april 2021, is aan de allianties gevraagd om een plan te maken voor de aanvullende alliantie-
opdracht tot 1 april 2021 (of 1 juni 2021) om de overdracht naar de Buurtteamorganisatie goed uit te 
voeren.  
 
 
2. Opdracht Gemeente Amsterdam: Overdracht en ondersteuning opstart buurtteamorganisaties  
 
De opdracht2 betreft de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021 en gaat over: 
1. Overdragen kennis netwerksamenwerking uit praktijk van allianties (periode 2017-2020).  
2. Overdragen inzichten Leren en Ontwikkelen3.  
 
Overdracht kan op verschillende manieren plaats vinden: 
• Warme overdracht in de praktijk gedurende de opstart van de buurtteamorganisaties, denk 

bijvoorbeeld aan indeling, spreiding, wijze van bekendmaking, samenstelling en volgorde van 
oprichting buurtteams.  

• Projectleiders positioneren als adviseurs bij het vormgeven aan de netwerksamenwerking in de 
buurt met o.a. OKT, sociale basis, informele ondersteuning, aanvullende ondersteuning Wmo, 
stadsdeel, informele zorg en medische zorgpartijen. 

• Input leveren aan Werkkader Buurteams Amsterdam.  
• Input leveren/adviseren over een handreiking ‘Samenwerking sociale basis’. 
• Samenstellen basisoverzicht van samenwerkingspartners per stadsdeel in samenwerking met de 

projectleider verbinding sociale basis.  
• Adviseren aan toekomstige contractmanagers gemeente bij invulling contractmanagement.  
• Input leveren voor de leerlijn, trainingen, toolkit buurtteams en kennisdagen. 

 
1 Cliënten kunnen zich praktisch ook melden bij andere aanbieders (e.g. Hulp bij Huishouden) maar daarna vindt 
afstemming plaats met de Buurtteams. 
2 Opdrachtformulering werkwijze buurtteams & overdracht netwerksamenwerking, 19 augustus 2020. 
3 Dit betreft punt 1 van de opdrachtformulering die al is ingeleverd bij de Gemeente Amsterdam (uitvoering Q4 2020). 



 

Overdracht en Ondersteuning opstart Buurtteamorganisatie West 2 
 

3. Overdrachts- en Jaarplan 2021 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Voor stadsdeel West hebben de Alliantie Wijkzorg West en de Buurtteamorganisatie (BTO) West 
besloten om één gezamenlijk Jaarplan te maken voor 2021. Dit bevordert de overdracht op 1 april 
2021 omdat de BTO West meegedacht met het Jaarplan 2021 en het niet ‘over de schutting’ heen 
gegooid krijgt. 
Onze visie hierbij is: Begin with the end in mind4. Wij hebben daarom eerst de (te behalen) resultaten 
geformuleerd die wij in 2021 willen bereiken. In Q1 onder de verantwoordelijkheid van de alliantie 
en in Q2-4 onder de verantwoordelijkheid van de BTO West.  
 
Op 16 november 2020 heeft de BTO West besloten dat de (te behalen) resultaten die geformuleerd 
staan in paragraaf 3.2 worden overgenomen van de Alliantie Wijkzorg West. Dit is een mooie eerste 
stap in het overdrachtsproces.  
De tweede stap in het overdrachtsproces is de kwaliteitsborging van de wijkzorgnetwerken in de 
BTO West en de organisatie en planning hiervan. De kwaliteitsindicatoren uit bijlage 1 spelen hierbij 
een cruciale rol. In paragraaf 3.3 is beschreven hoe de BTO West de (te behalen) resultaten met de 
juiste kwaliteit gaan realiseren.  
 
 
3.2 Resultaten (= ‘wat’ van het overdrachtsproces) 
 
Uitvoering (accountability richting gemeente) 
1. Maandelijks wijktafels in Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark (48 per jaar). 
2. Halfjaarlijks netwerkborrels in Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark (8 per jaar) 
3. Halfjaarlijks een kennisconferentie in Stadsdeel West (2 per jaar). 
4. Wijksafari’s5. 
5. Vier Whatsapp-groepen in Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark. 
6. Vier Teambudgetten6 Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark. 
7. Beheer van het Contactenbestand (750+ contacten). 
8. Beheer van www.wijkzorg-amsterdam.nl (i) 
9. Als verbinder/aanjager intensief contact onderhouden met lokale en stedelijke netwerken en 

programma’s (ii). Alert zijn op signalen en deze met elkaar delen en (indien mogelijk) acties 
ondernemen. 

10. Als verbinder/aanjager continue beschikbaarheid zijn om producten en diensten te faciliteren (iii). 
11. Faciliteren Action Learning Platform Wijkzorg West. Dit is de opvolger van de stuurgroep en 

adviesgroep Alliantie Wijkzorg West. De BTO West is verantwoordelijk voor de opstarten en 
procesmatige faciliteren van dit nieuwe platform. Maar: inhoudelijk ontwikkelen de partners van 
het Platform Wijkzorg West een collectieve samenwerkingsambitie en strategie voor de 
transformatie van het Sociaal en Medisch Domein in stadsdeel West (iv). De (nieuwe) partners zijn 
gezamenlijk eigenaar en brengen (financiële) middelen mee zodat het Platform gemakkelijker 
activiteiten kan uitvoeren. Het Platform benadert ook fondsen voor nieuwe ontwikkelingen. Wij 
willen een Action Based Learning Platform zijn in West. Niet alleen denken maar ook doen. De 
netwerkpartners komen om de 6-8 weken bijeen in het Platform. Vanuit het platform worden er 

 
4 Stephen R. Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, 1989. 
5 Op verzoek van de ELAA (voor huisartsen en paramedici) of de Omslag (andere partners in de wijkzorg) t.b.v. kennis-
ontwikkeling over het (dynamische) aanbod in de buurt en contactpersonen verbreden bij partners in het sociale domein. 
6 De naam teambudget is niet passend in de context van een wijkzorgnetwerk. Er is wel een klein team geformeerd dat 
adviezen geeft aan de aanvragen en beslissingen neemt over het toekennen van het budget. 
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bestaande uitvoeringswerkgroepen gecontinueerd en nieuwe geformeerd. Het platform deelt de 
resultaten van de werkgroepen met bewoners (v). Voorbeelden: 

12. Vervolg SamenBeter (vi) van Westerpark naar West (e.g. e-Community’s). 
13. Vervolg van SOLK-project. 
14. Vervolg Vroegsignalering Armoede (i.v.m. Corona). 
15. Vervolg/Start LVB+ project. 
16. Vanuit MO/BW naar ‘Thuis in de Wijk’ (een buurt in West)/Wooncirkels. 
17. Moeders van de buurt (vanuit Hoodlab). 
18. Toeleiden naar werk (o.a. werken naar loonwaarde, beschut werk, IPS). 
19. Ouderen langer thuis in de wijk (o.a. Leven met een dementie in Amsterdam). 
20. Programma’s voor antistigma en een vriendelijke buurt. 

 
Ondersteunen (geen accountability richting gemeente) 
1. Het Platform Informele Zorg (door georganiseerd informele zorgaanbieders) 
2. De 8 ‘Met Elkaar Netwerken’ (door Combiwel Buurtwerk en Platform Informele Zorg7?) 
3. Netwerk Dementie en Mantelzorg (door informeel en formeel) 
 
 
3.3 Kwaliteitsborging (= ‘hoe’ van het overdrachtsproces) 

Inleiding 
In de periode van heden tot 1 april 2021 is de projectleider Alliantie Wijkzorg West onderdeel van 
het kwartiermakersteam van de BTO West. Dit is relevant om de nieuwe BTO West te leren kennen 
en te ondersteunen bij de start-up. Dit is de invulling van de opdracht aan de alliantie’s van 19 
augustus 2020 voor het ondersteunen van de opstart van de BTO West. De rol van de projectleider in 
het kwartiermakersteam is:  
• ‘Samenwerking met Partners’ (door de BTO West),  
• ‘Overdragen kennis netwerksamenwerking uit de praktijk van de allianties’ (aan de BTO West), 
• ‘Overdragen inzichten Leren en Ontwikkelen’ (aan de BTO West)8.  
Door deze drie opdrachten wordt de kennis niet alleen ‘overgedragen’ maar ook ‘geborgd’. 
 
Impactanalyse 
De Toegang Buurtteams is herkenbaarder en laagdrempeliger dan de Toegang Wijkzorg. Dit 
bevordert de aanmeldingen van de Amsterdammers zelf en de verwijzingen door: 
1. het Sociaal Loket; 
2. de 1e lijn: huisartsen, paramedici, wijkverpleging en basis GGZ; 
3. de 2e lijn: gespecialiseerde GGZ; 
4. het OKT (als jeugd 18+ wordt) 
5. de Maatschappelijk Opvang/Beschermd wonen en Economisch daklozen; 
6. het WPI voor ondersteuning bij toeleiding naar Werk; 
7. de Sociale Basis. 
 
In de oude situatie konden aanbieders in de wijkzorg cliënten verwijzen naar andere aanbieders en 
de verantwoordelijkheid overdragen. In de nieuwe situatie blijft de verantwoordelijkheid en 
coördinatie bij het Buurtteam. Dit heeft een goede en zware impact. Het gebruik maken van 
samenwerking in het netwerk is cruciaal om twee redenen: 

 
7 Hier wordt hard aan gewerkt maar de positionering/verantwoordelijkheid is nog niet helder. Hiermee gaan wij ook in het 
Verbindingsteam aan de slag.  
8 Dit betreft punt 1 van de opdrachtformulering die al is ingeleverd bij de Gemeente Amsterdam (uitvoering Q4 2020). 
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1. Er is veel kennis in het netwerk dat van toegevoegde waarde is voor de Amsterdammer. Door de 
brede blik van de professionals werken zij niet alleen vanuit hun eigen expertise maar benutten 
ze de expertise vanuit andere sectoren en domeinen. 

2. Door het (gedeeltelijk) ontlasten van de caseload van de professional in het Buurtteam is er extra 
tijd voor de professional die van toegevoegde waarde is voor een bredere blik en persoonlijke 
ontwikkeling.  

 
Organisatie 
Voor een goede uitvoering van de overdracht van de (te behalen) resultaten moet er zowel 
‘procesmatig’ als ‘inhoudelijk’ een richting/focus zijn. 
 
Proces  
Wat betreft het ‘proces’ zijn er door de allianties kwaliteitsindicatoren bepaald. Wij hebben een 
vijftal werkzame elementen achterhaald voor het ‘Wat’ van een succesvolle netwerksamenwerking: 
1. Houding en gedrag over netwerksamenwerking 
2. Gevarieerd aan professionals in het netwerk 
3. Verbinding tussen professionals en informele partijen 
4. Gebiedsgerichtheid in het netwerk 
5. Aantal actieve deelnemers in het netwerk  
En wij hebben een zestal onderliggende mechanisme achterhaald voor het ‘Hoe’ van een succesvolle 
netwerksamenwerking: 
1. Collectieve ambitie 
2. Eigenaarschap 
3. Aantrekkelijkheid en voorspelbaarheid  
4. Ondersteuning netwerk op verschillende niveaus 
5. Aanjagers in het netwerk 
6. Tijd, geduld, doorzettingskracht 
 
Inhoud 
Wat betreft de ‘inhoud’ is het wijkzorgnetwerk erg heterogeen en er komt veel ter sprake. Dit is goed 
als de deelnemers dit willen (vii) maar het is ook belangrijk om een bepaalde focus te hebben op 
thema’s & deskundigheden die van belang zijn voor de Amsterdammer en de Professional. De 
alliantie heeft in het jaarplan 2020 een zestal speerpunten geformuleerd waar wij in het netwerk de 
meeste aandacht aan hebben besteed. Vanuit het Werkkader Buurtteams (dat voor veel deelnemers 
uit het werkzorgnetwerk van toepassing wordt) en in overleg met de BTO West hebben wij voor 
2021 negen speerpunten geformuleerd: 
1. Samenwerken Informeel en Formeel. 
2. Betrekken persoonlijk netwerk (e.g. resourcegroepen). 
3. Mantelzorgondersteuning (e.g. triadisch werken). 
4. Armoede, schulden, stress & gezondheid. 
5. Toeleiding naar passend werk. 
6. Woonproblematiek. 
7. Gezinsproblematiek (e.g. met jeugd van 18-23 jaar). 
8. Kwetsbare ouderen (e.g. met dementie, eenzaamheid, verwaarlozing). 
9. Cliënten met GGz, LVB en/of Autisme. 
 
De organisatie van de overdracht is geslaagd als wij voldoen aan de procesmatige en inhoudelijke 
kwaliteitseisen. Een cruciale succesfactor is de onafhankelijkheid van de aanjager en het team die de 
wijkzorgnetwerken gaan faciliteren. De deelnemers moeten niet het gevoel krijgen dat alles om de 
Buurtteams draait en zij geen inspraak meer hebben.  
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Activiteiten 
Het kwartiermakersteam van de BTO West is een maand aan de slag en alle deelnemers hebben 
projectplannen gemaakt die geaccordeerd zijn door de directie/het bestuur. De werkprocessen, de 
informatievoorziening/ICT, de teamstructuur, de opleidingen, de overdracht van medewerkers en 
cliënten, de communicatie (en nog veel meer) worden binnenkort uitgewerkt. Daarom is het op dit 
moment nog niet mogelijk om een concrete tijdsplanning te maken van alle activiteiten.  
 
De belangrijkste activiteiten zijn tot 1 april 2021: 
• Het samenstellen van het netwerkteam dat aan de overdracht gaat werken van de (te behalen) 

resultaten. Het bestaat o.a. uit de wijktafel voorzitters, buurtwerk, informele zorg, wat 
deelnemers van de wijktafels. Verder is er advies van de collega projectleiders, gebiedspartner, 
en contactpersoon stadsdeel West. 

• Deelname aan het Verbindingsteam dat georganiseerd wordt door het Stadsdeel West met als 
opdracht “Samenwerking Buurtteams en Sociale Basis” 

• Uitzetten enquête onder de 750 deelnemers van het wijkzorgnetwerk zoals wij hun ervaringen 
en adviezen kunnen meenemen naast de procesmatige en inhoudelijke kwaliteitseisen. Vooral 
adviezen over het interactiever maken van de online wijktafels is van belang. Wij gaan voorlopig 
online door en er is een kans dat met een derde Corona-golf wij weer online moeten. 

• Samenwerken met de contactpersonen uit de (west-brede) vakgroepen van de BTO West. De 
vakgroepen zijn van belang om het specialisme van de T-shape professional in stand te houden. 
De vakgroepen kunnen ondersteund worden door externe partijen waarmee het netwerkteam 
contacten legt. Bij de (potentiele) vakgroep wonen/dakloosheid zijn er al contacten gelegd met 
het Sociaal Loket. Het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen de Stichting !Woon zijn ook 
relevant voor deze (potentiele) vakgroep.  

• Alliantie Wijkzorg West uitbreiden met HVO Querido en de Adviesgroep intensief betrekken zoals 
wij het laatste half jaar hebben gedaan. Wij willen gezamenlijk toewerken naar een Platform 
Wijkzorg West.  

 
De (potentiele) activiteiten van 1 april – 1 juni 2021: 
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de rol van de allianties in de periode 1 april - 1 juni 
2021. Het scenario is dat de allianties de Buurtteamorganisaties na de overdracht nog twee maanden 
ondersteunen. In dit overdrachtsplan houden wij rekening met dit scenario omdat de Buurtteam-
organisaties een zeer zware opdracht hebben. De Alliantie en de BTO West willen niet dat de 
aandacht voor de wijkzorgnetwerken vermindert als de druk op de BTO West te groot wordt. In de 
startup kunnen zaken vertragen of tegenzitten waardoor de aandacht (logischerwijs) primair is 
gericht op cliënten en de interne organisatie. Daarom is 2 maanden ondersteuning door de 
(projectleider van de) alliantie vanaf 1 april een prettig vangnet voor de wijkzorgnetwerken. Omdat 
de nieuwe ‘aanjager’9 pas op 1 april gaat starten10, is er ook een warme overdracht mogelijk van de 
projectleider Alliantie naar de aanjager BTO West. 
 
 
 
  

 
9 Een goede naam moet nog bepaald worden voor deze functie. 
10 Financiering van de aanjager voor 1 april is niet haalbaar. 
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Bijlage 1: De bouwstenen van een goede netwerksamenwerking 
 
De opdracht van de gemeente Amsterdam aan de allianties wijkzorg was Netwerkvorming en –
versterking. Het doel is een betere samenwerking binnen de Wijkzorg die bijdraagt aan goede, tijdige 
en efficiënte ondersteuning voor cliënten. Voor het faciliteren & versterken van de netwerken in het 
sociaal - en medisch domein zijn vele activiteiten ondernomen door de zeven allianties. Er zijn 
bouwstenen achterhaalt en beschreven waarmee de allianties toegevoegde waarde hebben geleverd 
aan de netwerksamenwerking. De bouwstenen bestaan uit: 
1. Werkzame elementen: Het ‘wat’ van een succesvolle netwerksamenwerking. 
2. Onderliggende mechanisme: Het ‘hoe’ van een succesvolle netwerksamenwerking. 
 
Ad 1. Werkzame elementen: Het ‘wat’ van een succesvolle netwerksamenwerking! 
Wij hebben de afgelopen 3½ jaar gesignaleerd dat de netwerksamenwerking binnen Amsterdam 
versterkt is doordat de houding en het gedrag van de professional meer op samenwerking is gericht. 
Bovendien ontmoeten meer verschillende soorten professionals elkaar in het netwerk en vinden ze 
samen creatievere oplossingen voor de bewoners van Amsterdam. Tevens heeft de informele zorg 
een sterkere positie gekregen in de wijkzorgnetwerken en leveren ze een mooie bijdrage aan de 
zingeving en zelfredzaamheid van de bewoners van Amsterdam. De focus op een gebied van een 
beperkte schaal is hierin ook belangrijk om de sociale basis beter te betrekken en het netwerk 
persoonlijker te maken. Als laatst is door alle georganiseerde netwerkactiviteiten de ontmoeting en 
samenwerking in het netwerk ‘systematischer’ en minder toevallig geworden. Er is door de netwerk-
activiteiten een goede klik ontstaan tussen de netwerkleden die samen gaan optrekken.  
Wij hebben de volgende werkzame elementen achterhaald: 
- Houding en gedrag over netwerksamenwerking 
- Gevarieerd aan professionals in het netwerk 
- Verbinding tussen professionals en informele partijen  
- Gebiedsgerichtheid in het netwerk 
- Aantal actieve deelnemers in het netwerk 
 
De houding en het gedrag over netwerksamenwerking is vergroot. 
Twee jaar geleden zeiden deelnemers uit het netwerk met regelmaat: ‘ik vertrouw mijn cliënt niet toe 
aan informeel’, ‘dit doen wij al’, ‘ik heb een sociale kaart nodig’. Deze uitspraken horen wij steeds 
minder. Samenwerken heeft te maken met de houding en het gedrag van mensen. Door deelname 
aan netwerkactiviteiten die de allianties organiseren, is de houding en het gedrag veranderd en is er 
meer openheid en nieuwsgierigheid naar de kennis en expertise van anderen buiten de eigen 
organisatie. Het realiteitsbesef over waar wij staan is toegenomen en ook het onderling vertrouwen. 
Het netwerk is opener, toleranter en actiever geworden.  
 
De gevarieerdheid aan professionals in het netwerk is verbreed.  
Er zijn de afgelopen jaren meer partijen aangesloten bij het netwerk11. Door de komst van WPI, OKT, 
SamenDoen, Sociaal loketten, POH’s, Paramedici, Basis GGZ, Specialistische GGZ, GGD, 
Gebiedsmakelaars, Platform Groot MO/GGZ overleg, ELAA, WMO adviesraad, Cliëntenbelang, 
Platform Mantelzorg en Woningcorporaties kunnen wij spreken over een netwerk in het sociaal - en 
medisch domein i.p.v. alleen de wijkzorg. Het is dus domein-overstijgend. Het samenbrengen van 
verschillende expertises, partijen, lagen en domeinen zorgt ervoor dat de blik van professionals 
continue verruimd wordt en er integraler wordt gekeken. Creativiteit en vindingrijkheid ontstaan 
meer en meer door samenwerking met (nieuwe) contacten buiten de eigen vertrouwde werkkring. In 
een brede samenwerking ervaart men dat mensen een andere blik kunnen hebben op een casus of 
de aanpak van een doelgroep.  
Het verbinden tussen professionals en informele partijen is verbeterd.  

 
11 De informele partners worden als apart werkzaam element benoemd onder c. 
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Het actief in contact brengen van professionals, georganiseerd informele partijen en lokale partijen12 
draagt bij aan creatieve informele oplossingen voor de bewoner. De verbinding tussen deze 
organisaties, het kennen en gekend worden, is essentieel voor het versterken van het netwerk. Wij 
benoemen dit bewust als een apart werkzaam element omdat formeel en informeel zich anders 
t.o.v. elkaar verhouden en het een hele zoektocht was om de samenwerking te verbeteren op basis 
van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het is een doel om zoveel mogelijk oplossingen in de informele 
zorg te vinden maar dit aanbod kan niet aan de cliënt worden opgedrongen. Als niet gemotiveerde 
cliënten worden verwezen naar informele zorg13 is de kans op succes gering. Het is de kunde van 
professionals om de cliënt en zijn zingeving te leren kennen en vanuit hier de cliënt te verleiden naar 
de juiste informele zorg. De ‘warme verwijzing’ komt dan goed tot stand.  
 
Gebiedsgerichtheid in het netwerk 
Door de netwerkactiviteiten te organiseren in een overzichtelijke geografische schaal is het 
eenvoudiger om de sociale basis te betrekken en het netwerk persoonlijker te maken. De schaal van 
de gebieden á 40.000 inwoners is uitvoerbaar maar bij een kleinere geografisch schaal verwachten 
wij een nog betere aansluiting op de sociale basis. 
 
Het aantal actieve deelnemers in het netwerk is verhoogd. 
De opkomst bij alle netwerkactiviteiten is in de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor zijn er meer 
contactmomenten en meer ontmoetingen14. Deelnemers in het netwerk leren elkaar beter kennen, 
begrijpen wat ze te bieden hebben, en elkaar vertrouwen. De brede blik is ingeburgerd. Het is 
gemakkelijk geworden om je cliënten naar een formele of informele partij te verwijzen.  
 
 
Ad 2. Onderliggende mechanisme: Het ‘hoe’ van een succesvolle netwerksamenwerking. 
De zeven allianties voeren vele netwerkactiviteiten uit zoals: wijktafels, themalunches, conferenties, 
inspiratiebijeenkomsten, netwerkborrels, wijksafari's, trainingen, workshops en AdviesWijkzorg. 
Deze activiteiten worden ondersteund door www.wijkzorg-amsterdam.nl. Ondanks dat wij vanuit 
jaren ervaring werkzame elementen hebben achterhaald, is een succesvolle netwerksamenwerking 
niet terug te brengen tot één recept, maar per samenwerking afhankelijk van het samenspel van 
meerdere factoren. Het is niet aan te tonen dat als wij in gebied X, netwerkactiviteit Y meer 
uitvoeren en netwerkactiviteit Z minder uitvoeren (een ‘recept’), dit resulteert in een sterker 
netwerk voor iedereen met meer samenwerking en betere wijkzorg voor de Amsterdammer. 
Onderaan deze paragraaf geven wij drie voorbeelden vanuit de marketing-, kwaliteits- en 
preventiesector om dit ‘dilemma’ beter te begrijpen. Het gaat dus niet om de specifieke netwerk-
activiteiten die wij als allianties inzetten, maar om de samenhang in en continuïteit van alle 
netwerkactiviteiten van de alliantie èn de verbinding met andere ontwikkelingen in het netwerk. 
  
Wij hebben dit gerealiseerd door de volgende onderliggende mechanismen in te zetten: 
- Collectieve ambitie 
- Eigenaarschap 
- Aantrekkelijkheid en voorspelbaarheid  
- Ondersteuning netwerk op verschillende niveaus 
- Aanjagers in het netwerk 
- Tijd, geduld, doorzettingskracht 
 
Een collectieve ambitie 

 
12 E.g. zelforganisaties. 
13 Bijvoorbeeld om efficiencyredenen. 
14 Zeer ervaren netwerkers doen op een gegeven moment een stapje terug uit de georganiseerde netwerkactiviteiten 
omdat zij de netwerksamenwerking beheersen. 
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Wat verbindt ons met elkaar in het netwerk? De ambitie is een optimale samenwerking binnen het 
sociaal - en medisch domein die bijdraagt aan goede, tijdige en efficiënte ondersteuning voor 
bewoners in Amsterdam. De mensen in het netwerk moeten zich betrokken gaan voelen met deze 
opgave en randvoorwaarden vanuit de Wmo15 en de participatiewet. In al onze netwerkactiviteiten 
staan de opgave en randvoorwaarden centraal zodat de betrokken zich hiermee gaan identificeren. 
Doordat er één duidelijk richting is, zorgt dit voor samenhang tussen de verschillende 
netwerkactiviteiten en versterken deze elkaar. 
 
Eigenaarschap 
Als mensen in het netwerk zich identificeren met een collectieve ambitie dan vergroot dit het 
persoonlijk eigenaarschap. Eigenaarschap (‘je verantwoordelijk voelen’) is een belangrijk 
mechanisme voor de juiste houding en gedrag (=werkzaam element) om in netwerken te gaan 
samenwerken.  
Het persoonlijk eigenaarschap wordt ons inziens ook vergroot als de mensen in het netwerk meer 
zeggenschap hebben over de vormgeving van de netwerk-activiteiten. Het eigenaarschap van de 
netwerk-activiteiten is in juni 2017 formeel verschoven van gemeente naar de allianties van zorg en 
welzijnsaanbieders en hierdoor is het eigenaarschap dichter in het veld komen te liggen. De 
informele zorg moet hier nog een betere positie in krijgen. 
 
Aantrekkelijkheid en voorspelbaarheid van de netwerk-activiteiten.  
De gesprekken gaan over relevante wijkzorg-onderwerpen en casuïstiek en veel minder over 
organisatie-PR door een deelnemer. De verdieping en kennisuitwisseling tussen deelnemers 
betrokken in het netwerk is van belang. Op deze manier worden de netwerk-activiteiten relevant en 
willen de deelnemers graag gaan en zullen ze hiervoor tijd vrijmaken omdat ze toegevoegde waarde 
zien voor hun kennis en netwerk. Drie voorbeelden: 
• De vormgeving van netwerk-activiteiten rondom thema’s. Hierdoor krijg jij binnen de enorm 

heterogene wijkzorg minder versnippering en meer bundeling van deelnemers die elkaar rondom 
thema’s treffen. Dit werkt rondom inhoudelijke thema’s zoals inzet persoonlijk netwerk, 
mantelzorgondersteuning, inzet ervaringsdeskundigheid, werk- en re-integratie, armoede en 
ondervoeding, herstelgericht werken, et cetera. Dit werkt minder bij organisatorische thema’s 
zoals wachtlijsten, privacy en klant/regiehouderschap. 

• De vormgeving van netwerk-activiteiten ronden casuïstiekbespreking. ‘Anders Kijken Anders 
Doen’ is ontwikkeld vanuit de hulpvraag van de burger en is van grote toegevoegde waarde voor 
het verbinden van zorgprofessionals, welzijn en informele partijen. En de casuïstiek is van grote 
toegevoegde waarde voor de collectieve identiteit en deskundigheid. 

• Ontspanningsmoment zoals (thema)lunches en netwerkborrels met een goede sfeer die 
aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) netwerkpartners. 

 
Het netwerk wordt ondersteund op verschillende niveaus.  
Netwerksamenwerking komt van de grond wanneer de verschillende niveaus binnen en tussen 
organisaties actief met elkaar samenwerken. Dit betekent dat de teamleiders/managers hun mensen 
in de uitvoering stimuleren en faciliteren om met elkaar samen te werken en elkaar weten te vinden. 
Om actief te kunnen meedoen met netwerkactiviteiten en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te 
gaan, moeten de teamleiders/managers van de professionals hen hiervoor voldoende tijd en ruimte 
geven.  
Naast het toerusten van de professionals moet er ook op teamleiders/management niveau worden 
samengewerkt tussen organisaties. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen om samen te 

 
15 Stimuleren eigen regie, zelfredzaamheid en participatie zijn de uitgangspunten bij de ondersteuning. Oplossingen voor 
ondersteuningsvragen worden eerst gezocht in client’s sociale netwerk, vervolgens in de wijk/informele zorg en daarna pas 
bij de formele zorg.  
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werken en/of dit te faciliteren. Er moet 1 DNA gecreëerd worden! Dit is een randvoorwaarde want je 
kan netwerksamenwerking niet alleen bottom-up realiseren. 
Teven kan/moet het beleid van de organisaties gebiedsgerichter worden. Het netwerk wordt sterker 
en persoonlijker als er meer deelnemers door hun organisaties te werk worden gesteld in kleinere 
gebieden. De mensen leren hun wijk/buurt beter kennen dan voorheen en dit bevordert de 
gebiedsgerichte benadering. Dit is belangrijk omdat de kenmerken van wijken/buurten verschillenen 
en het belangrijk is dat de deelnemers hier kennis van hebben om effectief te kunnen werken. 
Als laatste: (deelnemers van) netwerken worden ook ondersteund door (deelnemers van) andere 
netwerken zoals: LvB/AKAD, GGZ, dementie, eenzaamheid, participatie, beroepsgroepen, SIGRA, et 
cetera). Ze zijn allemaal verbonden met elkaar en afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt maak je 
er gebruik van verschillende netwerken. 
 
Aanjagers in het netwerk die zorgen voor samenwerking, samenhang en afstemming.  
Een succesvolle beweging slaagt wanneer het netwerk constant gemobiliseerd wordt om samen te 
komen. De netwerkactiviteiten (kunnen) worden georganiseerd door mensen die voortrekkers zijn 
binnen het netwerk.  
Overstijgend aan deze voortrekkers is het belangrijk dat er ‘overstijgende aanjagers’ zijn die als 
grootste verantwoordelijkheid hebben om te signaleren waar netwerk samenwerking nodig is, 
voortrekkers te vinden die specifieke onderdelen kunnen en willen trekken en deze voortrekkers 
ondersteunen bij het mobiliseren van het netwerk.  
De aanjagers verbinden de netwerken op lokaal, stadsdeel- en stedelijk niveau aan elkaar. Zij zijn op 
de hoogte van de verschillende activiteiten die uit gezet worden tussen de verschillende domeinen 
en wijk, zoals met de ontwikkelbuurten, bijvoorbeeld de sociaal fysiek gebiedsmakelaar. De 
aanjagers hebben veel partijen op het netvlies en hebben daardoor ook een belangrijke signalerende 
functie voor bijvoorbeeld ‘noden in de wijk’. 
Een belangrijk mechanisme is een stedelijk overleg van aanjagers uit de stadsdelen en gemeente om 
grotere problemen gezamenlijk aan te pakken. De (projectleiders van de) allianties hebben thans 
zo’n verbindende, ondersteunende en initiërende taak. Denk aan bijvoorbeeld de discussies rondom 
regiehouderschap en de mede-organisatie van de rondetafelgesprekken, meedenken over de 
trainingen wijkzorg, ondersteunen platforms Informele Zorg, ondersteunen uitrol KOPPL, 
gezamenlijke website et cetera en de Summerschool. Ook wordt er meegewerkt aan concrete 
samenwerkingsexperimenten in het netwerk. Te denken valt aan Inclusief Centrum, Hoodlab, Samen 
Beter en Regie in het Sociaal Domein. 
 
Tijd, geduld en doorzettingskracht. 
Het starten, doorontwikkelen en borgen van een netwerk is een ‘beweging’ en niet een ‘project’ en 
dat kost veel tijd. In het begin kent bijna niemand elkaar en spreekt iedereen een andere taal. Door 
voldoende samenhangende netwerkactiviteiten zoals wijktafels, netwerkborrels, wijksafari’s, 
trainingen, conferenties en AdviesWijkzorg ‘groeien’ mensen naar elkaar toe. Dit wordt verder 
bevorderd door activiteiten waarbij verschillende stakeholders samenwerken aan de aanpak rond 
een doelgroep. 
 
 
Drie voorbeelden over het dilemma van werkbare elementen. 
1. Voorbeeld 1 vanuit marketingsector: Bierbrouwerij Heineken spendeert een vermogen aan 

marketing. Denk aan de mooie reclames op de televisie, bij sportevenementen zoals de 
Champions league en Formule 1, advertenties in social media, de Heineken Experience, en in 
James Bondfilms. Freddy Heineken en zijn marketinggoeroes hebben nooit kunnen bepalen 
welke specifieke marketingactiviteiten op welke manier bijdroegen aan de beleving van de 
consument en de verkoop van bier. Wat wel duidelijk werd is dat samenhangende 
marketingactiviteiten vanuit een eenduidige kern-boodschap en merkwaarden bijdroegen aan de 
merkidentiteit, de beleving van mensen en de toenemende verkoop van bier. 
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2. Voorbeeld 2 vanuit kwaliteitssector: Jellinek Verslavingszorg investeert veel in kwaliteit & 
innovatie. Ze waren de eerste GGZ-aanbieder met een EFQM/INK kwaliteitssysteem, ze waren als 
eerste ISO/HKZ gecertificeerd, ze ontwikkelden als eerste evidence-based richtlijnen en 
implementeerden dit met trainingen en intervisies voor medewerkers.  De Jellinek meet de 
klinische uitkomsten en koppelt deze terug aan de verantwoordelijke teams. Jellinek had als 
eerste een TOPGGz erkening. De Jellinek en wetenschappers op kwaliteitsgebied hebben nooit 
de werkzame principes van de afzonderlijke kwaliteitsactiviteiten kunnen aantonen maar wel dat 
het geheel aan samenhangende kwaliteitsactiviteiten resulteerden in een goed imago, hoge 
cliënttevredenheid en goede klinische resultaten. 

3. Voorbeeld 3 vanuit preventiesector: Een laatste voorbeeld is selectieve preventie dat tot doel 
heeft specifieke (hoog)risicogroepen te identificeren en gerichte preventieprogramma’s uit te 
voeren zodat de gezondheid wordt bevorderd. Denk aan preventie bij ouderen om gezonder en 
actief ouder te worden. Dit gebeurt door activiteiten voor zelfmanagement, stimuleren van 
zelfvertrouwen, verbeteren veiligheid door verbeteringen in de woning en gebruik van 
hulpmiddelen, en stimuleren van de motivatie om te blijven deelnemen aan de samenleving. 
Preventie zal, naar gelang de aard van de problemen, een smaller of breder, maar in ieder geval 
samenhangend geheel aan maatregelen moeten omvatten. Dit is wat in de vakliteratuur steeds 
terugkeert.  
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Eindnoten: 
 

i In 2018 is een gezamenlijke website van alle allianties van start gegaan. Op deze site konden alle 
wijkzorgpartners informatie vinden die voor zorg en ondersteuning van Amsterdammers van belang 
is. De website wordt ook gebruikt door de gemeente om informatie te geven aan professionals over 
de komst van de Buurtteams. Met de gemeente zijn gesprekken gestart over de overdracht van deze 
website. Namens alle allianties overleggen de allianties Wijkzorg Zuid en Noord hierover met de 
gemeente. Ons Advies: Handhaaf de naam van de website om dit onafhankelijkheid uitstraalt. 
 
ii Platform Informele Zorg West, Met Elkaar Netwerken in 8 buurten, Ma.ak020, AKAD-LVB-netwerk, 
Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigen (ANE), Professionaliseren Yes! Netwerk Dementie en 
Mantelzorg, Platform Mantelzorg West, Ouderenzorg netwerk Westerpark, Wooncirkels/Thuis in 
West-netwerk, Amsterdams netwerk eenzaamheid, De Omslag, Eerste Lijn Amsterdam Almere, 
Amsterdams Paramedisch Platform, Platform Opvanginstellingen Amsterdam, Platform LVB+ (via 
SIGRA), Programma Huisvesting Kwetsbare groepen, Thrive Amsterdam, Cliëntenbelang/Wmo 
Adviesraad/Onbeperkt West, Gebiedsplatform West. 
 
iii a) Verspreiden informatie en uitnodigingen in de wijkzorgnetwerken, b) Meedenken en mede-
organiseren van programma’s zoals bijvoorbeeld met de Kennisdag en de Week van de Participatie 
van de Omslag, c) Verbinden van personen in het netwerk, en d) Signalen en problemen doorspelen 
en/of in netwerksamenwerking oplossen. 
 
iv De partners leren gezamenlijk over de transformatie van het Sociale en Medische Domein en de 
verbinding ertussen. Op dit moment signaleren wij dat veel activiteiten zich (relatief) autonoom 
ontwikkelen. Met de partners (en al hun kennis en overzicht) beogen wij meer samenhang tussen de 
verschillende activiteiten in het Sociale en Medische Domein te creëren. Dit betekent minder 
fragmentatie en minder verspilling. Dit willen wij realiseren door de activiteiten van richtinggevende 
en samenhangende kaders te voorzien. Binnen deze kaders kunnen de activiteiten bottom-up en 
autonoom doorgaan zonder enige bemoeienis van ‘bovenaf’ (zie: Anke Siegers, De Nieuwe Route).  
 
v Een extra optie is het installeren van een bewonerspanel van ongeveer 250 bewoners in West die 
meedenken over de focus(onderwerpen). Wij informeren de bewoners over de resultaten van de 
transitie in het Sociale en Medische Domein en leggen daar verantwoording over af. De 250 
bewoners verbinden zich elk aan bepaalde thema’s. Wij communiceren met hen vooral via de e-
Community. 
 
vi Met de vier transformatieprincipes: 1) Creëer een ‘ecosysteem’ dat gezond gedrag faciliteert;  
2) Organiseer nieuwe manieren van samenwerking; 3) Ontwikkel ICT die deze transitie mede 
mogelijk maakt; en 4) Ontwerp andere manieren van belonen. 
 
vii Ook andere onderwerpen die deelnemers op de agenda zetten komen aan de orde om het 
eigenaarschap in het netwerk te bevorderen. Maar deze onderwerpen bespreken wij minder 
intensief. Een voorbeeld is de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD). Dit wordt in het wijkzorgnetwerk 
behandeld door ‘ambassadeurs/experts’ op dit thema. Er wordt relevante informatie gedeeld en 
kennis gemaakt met de ambassadeurs/experts. Maar omdat dit voorbeeld slechts van toepassing is 
voor een zeer klein deel in het netwerk houden wij het beperkt.  


