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Stand van zaken 
 
De Alliantie Wijkzorg Zuidoost heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt om het netwerk te verbreden, 
de toegang tot zorg dichter bij de bewoner te brengen door samenwerking met partners uit de verschillende 
domeinen. Het voorgenomen jaarplan 2020 is dan ook -ondanks de wijziging in opdracht- behaald, omdat we 
als Alliantie al voorsorteerden op de komst van de buurtteams. Dit heeft geleid tot toegenomen   
samenwerkingsverbanden met bewoners, partners en relevante netwerken op verschillende locaties in 
zuidoost. 
 
Op het moment dat de overdracht op gang moest worden gebracht, was er voor de Alliantie Wijkzorg Zuidoost 
een onverwachte verandering: Maarten van Dongen is vanaf 1 november niet meer werkzaam bij de B&A en 
daarom ook geen voorzitter van de Alliantie Wijkzorg zuidoost. Mathilde Corsten van de B&A groep heeft 
Bertine Spijkers vervangen als directeur van de buurtteams in oprichting Zuidoost en daarmee ook als 
voorzitter van de Alliantie Wijkzorg Zuidoost. 
 
Mathilde Corsten, als kwartiermaker, en Juanita van Schoonhoven, als projectleider van de Alliantie Wijkzorg, 
hebben elkaar de afgelopen weken leren kennen en tasten af op wat voor manier ze tot een goede 
samenwerking komen. Er zijn gesprekken geweest waar gekeken werd naar waar beiden belang aan hechten 
de komende periode,  als het gaat om de overdracht. De uitkomst van deze gesprekken zijn zoveel mogelijk in 
dit stuk verwerkt. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om een functie voor Juanita te creëren binnen de 
buurtteams. Zij wordt de teammanager wijkzorg. Dit betekent dat alle kennis, lopende trajecten en 
samenwerkingsverbanden op deze manier goed geborgd blijven. 
 
De voortgang van alle bestaande afspraken die op de planning staan, zoals over het Verbond van 100 in de G 
buurt, zijn inmiddels vanzelfsprekend overgenomen door de buurtteams in oprichting en al de nodige 
beslissingen hierover zijn gemaakt. De samenwerking is in wording en op  onderdelen moeten er nog 
koppelingen gemaakt worden. 
 
Net zoals in de opdracht van Ben Booij (OJZ) terugkomt, benadrukt ook Mathilde Corsten dat het belangrijk is  
dat de overdracht dusdanig gedegen is, zodat medewerkers van de Buurtteams straks niet opnieuw het wiel 
hoeven uit te vinden. Zij ziet de adviserende, verbindend en ondersteunende rol die Juanita van Schoonhoven 
speelt in Zuidoost, die zich als een vis in het water door verschillende netwerk lagen beweegt, als een 
belangrijke pilaar voor de vorming van de Buurtteams. 
 
Leeswijzer 
Dit kwartaalplan bestaat uit 2 onderdelen.  
De opdracht is voor de eerste 3 maanden in 2021 en gaat over:  
Fase 1. Overdragen kennis netwerksamenwerking uit praktijk van allianties (periode 2017-2020).  
Fase 2. Overdragen inzichten Leren en Ontwikkelen. 
 
Fase 1 in beschrijft de hoe overdracht: Hoe verschillende samenwerkingsverbanden een koppeling van 
verschillende netwerken aan het Verbond/buurtteams in oprichting en overige netwerkpartners gerealiseerd 
is.  Casuïstiek volgens de Amsterdamse maatwerk methode (AMM) is hier o.a.  een belangrijk onderdeel van. 
Alsook de verbindingen tussen de verschillende domeinen/netwerken. In een latere fase worden de werkbare 
elementen, die voortkomen uit de casuïstiek bespreking, beschreven en opgenomen. Dit zal  in het kompas van 
februari 2021 verwerkt zijn. 
 
Fase 2 bestaat uit de Wat overdracht: zowel een warme mondeling als beschreven overdracht, actief 
deelnemend in verschillende overleggen op verschillende thema’s. fase 1 en fase 2 zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden, maar apart beschreven. Ook de betrokkenheid van de projectleider wijkzorg en activiteiten 
bij het verbond zijn al meegenomen in de eindrapportage van het verbond. 
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Adviserende rol van Juanita van Schoonhoven 
 
Verbond van 100 H buurt 
Samen met de aanjager van het Verbond van 100 H buurt Kenneth Macnack vormt Juanita een koppel. De 
aanjager stuurt aan op de opgave en teambuilding en de projectleider stuurt aan op de bewustwording binnen 
de teams van het belang van de netwerken, zorg en ondersteuningsaspecten. Ze ondersteunt in het verbinden 
van de netwerken met lopende projecten aan het buurtteam. En stuurt aan op kwaliteitsverbetering van (de 
toegankelijkheid) van het aanbod.  
 
Elke dinsdag en donderdag is er casuïstiek bespreking. De projectleider Wijkzorg houdt op de achtergrond in de 
gaten of er voldoende kennis aanwezig is van de actuele sociale kaart, die inmiddels beschikbaar is en of deze 
goed wordt gebruikt. Het netwerk in je gebied kennen en onderhouden moet onderdeel van de DNA van de 
werkwijze worden om de klantvraag beter te dienen. Dit managen van de netwerken en het zijn van de oren en 
ogen van de Amsterdammer is geborgd in de nieuwe rol en functie van de teammanager Wijkzorg binnen het 
Buurtteam Zuidoost in oprichting (BTO). Hierdoor gaat de oogst die is binnengehaald de afgelopen jaren niet 
verloren en wordt deze omgezet naar effectieve activiteiten en/of betere processen. 
 
Amsterdamse maatwerk methode 
Het gebruik van de Amsterdamse maatwerk methode (AMM) wordt actief onderzocht. Dit bleek op onderdelen 
niet voldoende gebruikt te worden. De vraagstelling wordt nog niet genoeg vanuit de perspectief van de 
Amsterdammer beschreven. De voorzieningen vanuit de sociale basis worden nog niet maximaal gebruikt. Er 
wordt hard gewerkt aan de structuur van het casuïstiek overleg samen met procesbegeleiders. Het blijkt een 
lerend proces waar geschaafd wordt, waar nodig is.  Zo wordt er  gebruik gemaakt van oude casussen om te 
kijken -met de inzichten van nu- of ze anders ingevuld hadden moeten worden of waar achteraf hiaten in het 
proces blijken te zijn. Deze worden dan als advies benoemd en meegenomen in fase 1 en 2 van de overdracht. 
Op deze manier kunnen teamleden elkaar trainen in deze methode. De integrale aanpak wordt ook actief 
onderzocht.  Er wordt gekeken of het opschalen en het afschalen van zorg en ondersteuning verfijnd kan 
worden met goede werkafspraken. Belangrijk is  dat doelgroepen niet worden vergeten en dat  er gesprekken 
met zowel formele als informele partijen opgezet worden om de aanhaking aan de toekomstige buurtteams te 
borgen. De buurtwerkkamer is onderdeel van het Verbond en draagt nu bij als voorportaal van de sociale basis. 
Eén contactpersoon die het netwerk kent en korte lijnen heeft met de informele partners in het hele veld. 
 
Het Verbond van 100 had de valkuil te veel naar binnen gericht te werken, Om de teamleden bewuster te 
maken van hun omgeving en hen te laten zien wat outreachend werken inhoudt, is er samen met Hoodlab, 
bewoners en teamleden een Kijk in de Wijk wandeling en een pop up georganiseerd. Met de pop up stonden 
de teamleden met een rijdende balie midden in de wijk en spraken buurtbewoners actief aan. Flyers werden 
uitgedeeld over de buurtteams en informatie over de locaties waar er op dit moment spreekuur gehouden 
wordt. Het was voor vele een verrijking om kennis te maken met partners uit de sociale basis en paramedici.  
Op een andere manier naar de behoeftes van buurtbewoners te kijken, werd gezien als een leerproces.  
Natuurlijk werd er rekening werd gehouden met de RIVM geldende maatregelen. Dit zijn vrij simpele 
technieken voor de opbouw van teambuilding. Teamleden leren van elkaars deskundigheid en zij leren 
buurtgericht hun partners kennen. Dit zal ook als advies aan de BTO worden meegegeven. 
 
Verbond van 100 G buurt. 
Naast het Verbond van 100 in de H buurt is er de afgelopen weken ook hard gewerkt om het Verbond in de G 
buurt vorm te laten krijgen. Er is inmiddels een aanjager gevonden vanuit de B&A groep en deze zal trekker 
worden van dit Verbond. Het Verbond heeft de contouren van de BTO en zal na 1 april 2021 ook volledig 
opgaan in het grotere geheel. Zodat de rest van Bijlmer oost erbij betrokken wordt. Er zal conform werkwijze 
en middelen van het Verbond gewerkt worden. Dit verbondsteam heeft een extra opgave om in G buurt noord 
samen met WPI en jeugd een opdracht te vervullen. De opdracht bestaat uit een buurtgerichte structurele 
duurzame samenwerking tussen WPI (stadsdeel), woningbouw en bewoners de formele- en informele partijen 
in G buurt Noord. Dit gebeurt vanuit drie kernwaarden, zoals beschreven het kompas. Deze 3 kernwaarden zijn 
welkom, aansluiten en maatwerk. De aanpak zal zich onder andere richten op de bestaanszekerheden van de 
bewoner richting werk, scholing, gezondheid, leefomstandigheden en leefklimaat. De projectleider Wijkzorg 
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vormt een koppel met de aanjager en zal hem de komende tijd begeleiden op het gebied van 
netwerksamenwerking en hem ondersteunen in de omvorming van verbond naar een buurtteam. Ook als het 
gaat om ondersteuning in de verbinding tussen stadsdeel en de buurtteam organisatie. Verder maakt zij deel 
uit van een integraal overleg dat opgezet is door het stadsdeel over G buurt noord. Dit overleg loopt al twee 
jaar. 
 
Reigersbos 55 
Dit is een locatie waar de opgehaalde input van bewoners door Hoodlab in samenwerking met Alliantie 
Wijkzorg en partners, in Reigersbos nu actief wordt toegepast. Projectontwikkelaars, gebiedsmakelaar en 
Alliantie wijkzorg zuidoost geven er een invulling aan. Leden van de BTO werken hier nu samen met partners 
uit verschillende domeinen.  Bijvoorbeeld jongeren schuldhulpverlening en activiteiten worden uitgevoerd in 
een samenwerking van Swazoom en BTO in oprichting. Het is een succes, omdat er kleinere netwerken worden 
gecreëerd die gezamenlijk snel en op maat kunnen inspelen op hulpvragen van bewoners. 
 
De Amsterdamse Maatwerk Methode 
De wens van de projectleiders van de 7 Allianties is om één methode van werken te integreren in alle 
buurtteams. De buurtteam coalities en gemeente adviseren dit doel te ondersteunen. Met als argument dat als 
de Amsterdammer verhuist hij dezelfde manier van werken terug vindt in Amsterdam. Dit zorgt dat een dossier 
warm overgedragen kan worden wat de Amsterdammer en professionals een veilig gevoel geeft.  Ook creëer je 
in de stad enige uniformiteit tussen de verschillende buurtteam organisaties. Dit kan ook voor de professional 
een belangrijk voordeel zijn als zij in een ander stadsdeel willen werken, in tijden van schaarste is het van 
belang om personeel gebonden te houden. 
 
Locaties 
De projectleider wijkzorg wordt actief betrokken bij de gesprekken over de locaties van de buurteams. Helaas 
is er weinig keuze op dit moment en wordt er gekeken op wat voor manier BTO gevestigd moeten worden. Het 
vinden van een locatie lijkt op dit moment ondergeschikt aan het überhaupt vinden van een goede 
bedrijfsruimte. Onderzocht wordt te beginnen met een tussenvorm: drie grote buurteams  met daarop 
aangesloten satelliet locaties. De projectleider adviseert de komende tijd de BTO over de beschikbare (satelliet) 
locaties en probeert met de contacten die zij heeft bij de woningbouw of er ruimtes vrij komen en of die 
geschikt zouden kunnen zijn voor de buurteamorganisatie. Ook het stadsdeel heeft hier een belangrijke rol in. 
 
Look en feel van de locaties 
De afgelopen jaren is er door o.a. Hoodlab in opdracht van de Alliantie Wijkzorg zuidoost veel informatie 
opgehaald over de behoefte van bewoners. Behoefte als het gaat om het opzoeken van zorg, ondersteuning en 
omgeving. Bewoners geven aan voorkeur te hebben aan laagdrempelige locaties, waar meer partners (formeel 
en informeel) onderdeel van zijn. De klant wil ook binnen kunnen komen voor een activiteit of een bakje koffie. 
Hij of zij voelt zich dan veilig om andere zorg- en welzijn vragen te stellen.  In de praktijk blijken bewoners 
MaDizo te mijden omdat ze bang zijn een bekende tegen te komen en ook het zakelijke karakter van Madi 
roept weerstand op. Voor partners zal het ook fijner werken zijn, omdat ze intern makkelijker naar elkaar 
kunnen doorverwijzen. 
 
In januari 2021 zal Hoodlab een presentatie geven aan de buurtteamcoalitie en gemeente over de look en feel 
van een buurtteamlocatie. Een bepalend onderdeel van de look en feel zijn houding en gedrag van de 
professionals, dat aan moet sluiten bij het gedachtegoed, dat outreachend werken een voorwaarde is. Zowel 
van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. De presentatie zal ook visueel ondersteund worden om te 
laten zien waarom het van belang is om het uiterlijk van een locatie vooral in ZO anders aan te vliegen dan in 
de rest van Amsterdam. De tot stand gekomen visie is verweven in fase 1 en 2. 
 
Investering in netwerken 
De netwerken en de verschillende samenwerkingsvormen is voor de buurtteam coalitie duidelijk van belang en 
het is nodig hier ook financieel in te blijven investeren. Idealiter zou één persoon in het neutrale midden 
moeten blijven die laveert tussen die complexe netwerken. Deze persoon heeft de specifieke manier van 
werken in Zuidoost in zijn DNA opgenomen. Dit vraagt meer dan alleen netwerken. Het verlangt van deze 
persoon gespreksvoerder te zijn van en voor een ieder, dus ook stadsdeel en centrale stad. Iemand die 
overstijgend kan meedenken, een helicopterview heeft, vooruitziet en verbanden kan leggen. Iemand die zich 
onafhankelijk voelt en onpartijdig zaken kan benoemen en zich verantwoordelijk voelt om zaken die aandacht 
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nodig hebben op te pakken. Die als enig belang de Amsterdammer zelf heeft. Voor teamleden moet het van 
zelfsprekend worden dat zij investeren in de netwerken en dat zij buurtgericht werken. De wijktafels zijn hier 
een belangrijk onderdeel van. Professionals, zowel formeel en informeel komen samen, leren samen en 
informeren elkaar. Er moet eigenaarschap zijn vanuit de verschillende betrokken partners. Ook met partners 
die niet direct onderdeel zijn van een buurtteam coalitie, om -net zoals bij de Alliantie wijkzorg -  gezamenlijk 
vraagstukken op te pakken en te blijven door ontwikkelen. De klankbordgroep is hier bij uitstek geschikt voor 
om dit samen te voegen met de partners uit de alliantie. De projectleider zal in ieder geval de komende tijd als 
adviseur of initiatiefnemer optreden als het gaat om opgedane kennis over de wijken en de netwerken: het 
leerproces van wat wel en niet werkt. Ook onderzoekt en stemt zij af haar ideeën over het kader waarbinnen 
een teamlid zou kunnen werken, dus samen met de kernteam transitie van de BTO optrekken.  Zij is onderdeel 
van de te BTO, waar ze “de Amsterdammer” centraal blijft stellen. Het lerend vermogen principe zal ook een 
onderdeel zijn van de werkwijze van de BTO. 
 
Beheer van website wijkzorg-amsterdam.nl 
In 2018 is een gezamenlijke website van alle Allianties van start gegaan, speciaal ontwikkeld voor professionals 
om informatie te vinden over bijvoorbeeld wijktafels, wie wij zijn en wat verschillende partners doen. De 
website wordt ook gebruikt door de gemeente om informatie te verstrekken over WMO gerelateerde zaken en 
voortgang van de buurtteams. Op dit moment van schrijven zijn er gesprekken samen met de gemeente 
gaande over de toekomst van de website. Namens alle projectleiders overleggen de allianties Wijkzorg Zuid en 
Noord hierover met de gemeente. De wens is dat dit medium behouden blijft voor alle buurtteam-organisaties 
zodat de professionals hier hun input uit kunnen blijven halen en er toch een verbondenheid tussen de 
verschillende buurtteamorganisaties blijft. 
 
Kwartiermakers (kernteam transitie) overleg. 
De Alliantie activiteiten gaan op in het buurtteam en de projectleider wijkzorg is betrokken bij het overleg van 
het managementteam (kwartiermakers overleg) van de buurtteam organisatie. Zodat er gezamenlijk gewerkt 
wordt aan de te nemen stappen naar 1 april en daarna. De projectleider wijkzorg zal daar waar nodig bijstaan 
in de ontwikkeling en vormgeving van een buurtteam en zijn benodigdheden. En gebruik maken van de 
kwaliteitsindicatoren van uit het gezamenlijk jaarplan 2020. Deze punten zijn nog steeds actueel. 
 
Onderstaand een voorbeeld van rollen en taken voor kwartiermakers overleg, met dank aan de projectleider 
van West. Namen van portefeuillehouders kunnen hieronder op de verschillende deelprojecten vermeld 
worden, op het moment van schrijven zijn de rollen van de portefeuillehouders nog niet bekend. Frequentie 
van overleg 1x per week . Mathilde Corsten is voorzitter van dit overleg. 
 

 Huisvesting:  

 Transitie personeel:  

 Transitie klanten:  

 Teamsamenstelling:  

 Cultuur (bedrijfscultuur en cultureel sensitief):  

 Werkprocessen:  

 Schuldhulpverlening (jeugd en volwassenen) 

 Opleiding en Ontwikkeling:  

 Informatievoorziening intern en extern:  

 Integreren systemen (ICT zaken):  

 Samenwerking partners en de interne en externe netwerken: Juanita van Schoonhoven 
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Tijdspad 2020 2021 

Legenda: 
BTL Buurtteamleden 
D Doorontwikkelen 
B Borgen 
AN Aanjager netwerk (huidige situatie projectleider wijkzorg) 
BTO Buurteam organisatie 
EP Externe partner 

Activiteit en doel Wanneer Wie Kosten aan 
verbonden? 

 
 Voorbereidingsteam sociale basis-buurtteams 

- Het inzichtelijk maken van werkzame onderdelen 
netwerkvorming door de nieuwe BTO. 

- Het verbinden van de sociale basis met de 
buurtteams (formeel en informele voorzieningen) 

 De uitkomsten en het (gedeelde)advies verbinden 
Sociale basis en buurtteams 
 

Elke 6 
weken 

AN, Peggy 
Wilting,  Gerda 
Sordam, Jet van 
Rijswijk 
(gemeente) 

 

 Wijktafels en AKAD  
- ( AKAD voornamelijk voor AO doelgroep met 

aandachtsgebieden als LVB) waar verschillende 
uitvoerende professionals formeel en informeel aan 
deelnemen uit het brede veld. 

- Hoe hou je dit levendig en faciliterend voor het 
netwerk? De kosten zijn minimaal, maar van 
levensbelang voor het onderhouden van de 
netwerken, de samenwerkingen en het leren van 
elkaars werkwijze over vraagstukken van de 
Amsterdammer.  Hier hoort een budget aan 
gehangen te worden. 

 

Per april 
2021 

BTO/BTL met  
EP/AN 
D 

Huur locatie 
Catering 
Incidenteel 
inhuur externe 
deskundige. 

 Trainingen netwerk: 
Samen met buurtteamorganisatie, partners uit het 
formele en informele veld en gemeente besproken 
wordt welke trainingen moeten worden aangeboden 
en wie hiervoor verantwoordelijk is. Doel is dat er 
straks 1 taal gesproken wordt en dat er vanuit ieders 
deskundigheid een gezamenlijk streven  is voor de 
Amsterdammer. 

nov 2020 EP/BTO/AN  

 Kwartiermakers overleg samenstellen: 
Afspraken maken over rollen, inhoud en de weg naar 
vorming buurtteam. 

Nov 2020 BTO  

 Website Wijkzorg-amsterdam.nl 
Gesprekken tussen alliantie en gemeente over de 
toekomst van dit medium vinden reeds plaats 

Sept 2020 AN/OJZ wijkzorg kosten 

 Presentatie Hoodlab opbrengsten look en feel 
Bijeenkomst organiseren afhankelijk van de corona 
situatie op locatie Hoodlab of Lab 183. 

Jan 2021 
 

EP/AN  

 G buurt Noord verbond 
- Netwerk overdragen aan teamleden. 
- Ondersteunen aanjager en partners uit het veld 

Dec 2020 BTO/EP/AN  

 Werkbare elementen fase 1 opleveren voor het 
werkkader. 
Fase 1 uitschrijven: best practice voorbeelden van 
werkbare elementen van samenwerkingsverbanden 
en gebruikte casuïstiek. 

Nov 
2020/feb 
2021 

AN  

 Overdracht netwerken  
Netwerken contact gegevens overdragen aan BTO: 
 

Feb/april 
2021 

BTO/BTL/AN  
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Volwassennetwerk-Dementie keten-Jeugd-Geboorte 
en Kraamzorg-LVB-GGZ-NAH-woningbouw-medisch 
domein-media-Voedselketen-locaties activiteiten 

 Klankbordgroep is het managementoverleg van 
verschillende formele organisaties in ZO en leden van 
het stadsdeel, zoals WPI en sociaal loket. 
- Het belang is dat met de partners struikelblokken 

weggehaald kunnen worden> Je kunt elkaar 
informeren over lopende zaken en het zijn je 
meerdere ogen vanuit het veld. Hier creëer je 
commitment om met elkaar op te trekken, te 
plannen voor de toekomst zodat er geen 
doelgroepen vergeten worden. 

- Hier komen onderwerpen samen vanuit 
stad/stadsdeel, BTO en overige partners. De 
alliantiepartners zullen hierin op gaan. Frequentie 1 
x per 6 tot 8 weken op de woensdag ochtend.  

Per dec 
2020 

BTO/D/AN Geen kosten 

 IZAZO staat voor platform informele zorg zuidoost, het 
is een adviesorgaan. Het platform is in 2017 door het 
vorig stadsdeelbestuur in het leven geroepen om 
gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen en is 
een sparringpartner van de Alliantie Wijkzorg. Dit is 
middels een intentie verklaring ondertekend. Deze 
partnerschap te behouden is van belang. 
- De projectleider maakt deel uit van het 

overleg/adviezen. IZAZO is ook onderdeel van ons 
alliantie overleg en lid van GIZZO. 

- Platform komt 1 x per 2 maanden op zaterdag bij 
elkaar.  

April 2021 BTO/AN Geen kosten 

 GIZZO staat voor georganiseerd  informele zorg 
zuidoost.  Een door de projectleider wijkzorg opgezet 
overleg en samenwerking. 
- De intentie van partners is: de klant word warm 

onthaald en krijgt hulp van de organisatie die het 
meest past bij de hulpvraag. Via de app een soort 
wachtlijst bemiddeling voor hulpvragen die niet 
direct gematcht kunnen worden. 

 

Dec 2020 EP/BTO/AN  

 Netwerken onderhouden van de diverse netwerken 
zowel stedelijk als lokale netwerken die de afgelopen 
jaren opgebouwd zijn. (zie de pijlers in gezamenlijk 
jaarplan 2020) 
- Wenselijk is dat stadsdeel en buurtteam organisatie 

gezamenlijk blijven optrekken op basis van de GGU’s  
en masterplan ZO in 2021 en daarna. Samen 
concrete afspraken maken op vraagstukken. 

- Waarom? Omdat vraag en aanbod beter op elkaar 
afgestemd moet zijn om tot daadwerkelijke 
resultaten te komen die voelbaar zijn in het veld.  
Dit is een advies voor de gemeente om domein 
overstijgend en out of de box te willen en kunnen 
denken naar een doorontwikkeling in de 
samenwerking.  

- Lokale projecten en netwerken onderbrengen bij 
leden van een buurtteam zoals: portiekgesprekken 
in de Bijlmer centrum of Reigersbos 55. 

April 2021 BTO/BTL/AN  

 Portiek gesprekken: is een integrale manier van 
werken tussen en met de verschillende domeinen en 
bewoners in de Poort en Venserpolder. 
 

 Kernteam van bewoners is geborgen bij Ymere en 
buurtteam organisatie. Cordaan medewerkster Juulja 
Schafrat is de voorzitter van het kernteam. Buurtteam 

Aug 2020 BTO/EP  
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organisatie behoud betrokkenheid omdat er 
maatschappelijke vraagstukken uit voortkomen die 
een buurtteam kan oppakken.  

 Netwerkaanjagers taken: 
- Vraagbaak, vindplek zijn en doorverwijzer en 

verspreider van informatie en bijeenkomsten voor 
de verschillende partners in het veld. 

- Verbinder tussen stadsdeel, centrale stad en 
buurtteams organisaties, vraag en aanbod gericht. 

- Satellietblik/paraplu hebben op wat gaande is in het 
veld zoals. Diverse projecten blijven verbinden aan 
partners die de burger kunnen faciliteren. 

- Signaalfunctie hebben op vraagstukken van 
professionals en Amsterdammers, en deze omzetten 
in concrete stappen naar partijen in de wijk of 
buurtteam of buurtteamorganisatie. 

- Actieve bijdrage vragen bij verschillende concullega 
(formeel en informeel) partners op vraagstukken die 
tot stand komen vanuit de specifieke netwerken als 
Dementie keten of kraamzorg en geboorte, zoals 
huisvesting, doorontwikkeling op krachtige basiszorg 
en verwijzing naar buurtteam, ouderennetwerk, 
preventie, meldcode huiselijk geweld, Buurtbalans 
(datatool opgezet samen met de gemeente)  
samenwerking met voor en naschoolse opvang, 
netwerken creëren op satelliet plekken, etc. 

- Deskundigheidsbevordering van professionals en 
adviseur bij gemeente op vraagstukken aangaande 
wijkzorg. 

- Etc. 
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 Voor meer informatie over het Kompas, zoals in dit stuk is beschreven: 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/bestanden-en-presentaties-accordion/ 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/bestanden-en-presentaties-accordion/

