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Alliantie Wijkzorg Oost – initieert & faciliteert verbindingen 

Voorwoord  

Wie zijn we? Inspireren, enthousiasmeren, verbinden, faciliteren, aanjagen, informeren, delen, 

samenwerken en leren; dat zijn de werkwoorden die passen bij Alliantie Wijkzorg Oost. We richten 

ons met name op het initiëren en faciliteren van verbindingen. Verbindingen tussen zorg en welzijn, 

tussen formeel en informeel, tussen zorg en niet-zorgpartijen, tussen organisaties en bewoners, 

tussen iedereen die zijn/haar medemens in Oost zorg en/of ondersteuning geeft in de wijk. De 

reputatie van Oost is dat er een enorme bereidheid en enthousiasme is om samen te werken. Er is 

een wij-gevoel waardoor al vele samenwerkingen zijn ontstaan. Mede dankzij deze Oost-energie en 

mentaliteit hebben de kwartiermakers succesvol vormgegeven aan Wijkzorg – samen met elkaar. 

De Alliantie Wijkzorg Oost, die het stokje van de kwartiermakers overneemt, gaat met dezelfde 

instelling en enthousiasme door ontwikkelen met iedereen die al betrokken is. Daarnaast gaan we in 

gesprek met personen en organisaties die actief zijn in de wijk maar niet (structureel) zijn 

aangesloten bij een wijkzorgnetwerk. Wat hebben zij nodig om aansluiting te vinden en hoe kan het 

netwerk daarop reageren? We willen ervoor zorgen dat het wijkzorgnetwerk open, transparant, 

inclusief en breed Oost wordt waar niemand wordt buitengesloten. Dat is een enorme ambitie, zelfs 

in Oost waar ook niet altijd alle deuren voor iedereen openstaan. Het wijkzorgnetwerk is voor 

iedereen. Partijen en buurtbewoners die niet direct een link met zorg hebben, stimuleren wij ook om 

zich te binden aan de wijkzorgnetwerken. Samenwerking op alle fronten geeft uiteindelijk meer 

verbinding en versterkt de wijk.           

De Alliantie wil bewerkstelligen dat de gekantelde wijze 

handen en voeten krijgt in Oost. De randvoorwaarden die 

daarvoor nodig zijn, komen aan de orde in dit werkplan. 

De succesfactor om de kanteling goed in te bedden, is 

wanneer het een bottom-up proces wordt. Dit plan is dan ook geschreven op basis van de evaluaties 

van de kwartiermakers, de input die tijdens de startbijeenkomst d.d. 6 april 2017 op tafel is 

gekomen, aangevuld met behoeften en ideeën van formele en informele partijen werkzaam in het 

veld via individuele gesprekken. In dit werkdocument wordt de stip op de horizon gezet en 

beschreven welke activiteiten in 2017 worden opgestart. Dit plan is geschreven voor alle mensen en 

organisaties die beroepsmatig en/of vrijwillig actief zijn in Oost ter ondersteuning van bewoners. 

Het plan is op 1 juni 2017 ingediend bij de Gemeente. Na bespreking van het plan is er het volgende 

toegevoegd: de gebieden in Oost met wat er speelt en Hulp bij Huishouden. Dit heeft geresulteerd 

in deze versie wat half juli gepubliceerd en gepresenteerd wordt aan alle betrokkenen en 

geïnteresseerden.  

“Samenwerken is de mentaliteit in Oost” 

“Inclusief wijkzorgnetwerk…dat 

niemand wordt buitengesloten” 
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Stadsdeel Oost aandachtsgebieden en enkele voorbeeldprojecten 

 

 

  

Projecten Welzijn op recept, aanbellen bij 
buurtgenoten, preventieve huisbezoeken. Pilot 
GGZ en jongeren. 

5. IJburg  _ Zeeburgereiland  

• Bewonersinitiatieven 

• Relatief veel bewoners met 

zorgvraag 

• Spanningen onder bewoners 

• Veel jonge mensen en veel 

eenoudergezinnen; een derde 

van de bewoners  is < 18 jaar 

• 12+ relatief vaker in aanraking 

met de politie 

• Hoog percentage in de 

schuldhulpverlening 

• Hoog percentage incidenten 

huiselijke geweld 

 

 

 

 

 

2. Oud Oost 

• Hoog percentage overlast 

door jeugd en criminaliteit 

• Hoger percentage 

ondersteuning door 

ouderkindteams (OKT) en 

Samen Doen (multi 

problematiek)  

• Veel jonge gezinnen en 

meer vergrijzing 

 

 

 

 

4. Indische Buurt  

Loopt al jaren voorop door vergaande betrokkenheid 

van bewoners en buurtcommunities.  

• Intensief sociaal programma om tweedeling tegen 

te gaan: kansrijk versus kwetsbaar en culturele 

tegenstellingen. 

• Hoog percentage jeugdcriminaliteit 

• Stijging van jonge mantelzorgers  

• Vergrijzing onder Turkse en Marokkaanse bewoners 

• Verhoogd risico op psychische problemen 

• Hoog percentage slecht fysieke conditie 

• Hoger percentage sociale uitsluiting en 

eenzaamheid 

• Lage zelfredzaamheid en sociaal economische 

status 

 

 

 

 

 

3. Oostelijk Havengebied  

Meer dan 100 actieve bewoners  

die samenwerken voor de buurt. 

• Sociaal economisch sterk 

• Sterke huurstijgingen 

• Vergrijzing en 

eenzaamheid nemen toe 

• Verborgen problematiek 

 

 

1. Watergraafsmeer 

Bestaat uit 11 buurten die sterk van elkaar 

verschillen. Van nieuwe buurten die nog in 

ontwikkeling zijn (welvarend) tot oude buurten 

met diverse problematiek.  Kenmerkend voor de 

oude buurten: goede buurtinitiatieven, hoog 

percentage vrijwilligers en mantelzorgers.  

• Hoge versus lage inkomens 

• Jonge gezinnen versus ouderen 

• Concentratie van ouderen in 

Betondorp, Amsteldorp, Jeruzalem 

(65+)  en Middenmeer (80+). 

 

 

 

3 wijktafels 

3 wijktafels 

1 wijktafel 

1 wijktafel 

1 wijktafel 

Projecten Mantelzorgers en 
Welzijn op Recept. 
Pilot “toegang” 

Start informele krachten versterken heel Oost 
vanuit OHG, IB en IJburg 

Pilot Hulp bij Huishouden 
(HbH) gestart 
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1. Accenten in Oost, een inleiding 

Stadsdeel Oost met vijf gebieden is groot en divers en kent een enorme hoeveelheid informele 

initiatieven die zich inzetten voor buurtgenoten. Informele inzet is een grote kracht in Oost, wat 

zorgt voor bruisende en leefbare wijken. Een keerzijde van het aantal informele partijen is dat 

hulpverleners en bewoners niet goed de weg weten te vinden. Door versnippering en diversiteit is de 

toegang naar informeel niet eenduidig. Zelf lopen informele partijen dikwijls tegen formele barrières 

aan. Hoe informele krachten versterkt kunnen worden en verbinding krijgen met de formele zorg, 

wordt beschreven in hoofdstuk 5.2.  

De wijktafels in Oost zijn voor zorgprofessionals 

dé plek om elkaar en informeel te ontmoeten. 

Het is een belangrijk en verbindend instrument 

binnen Wijkzorg. Alleen is de opbrengst niet optimaal voor alle deelnemers; mede door de vele 

partijen die wisselend of eenmalig aan tafel zitten. Er is vanuit het veld een roep om meer sturing en 

heldere doelen. De ontwikkeling van de wijktafels is dan ook een topprioriteit. Hoe de wijktafels een 

doorstart krijgen, wordt beschreven in hoofdstuk 5.4.  

Wijkpartners die geen directe link met zorg hebben, zoals woningbouwcorporaties en de politie, 

sluiten af en toe aan bij de wijktafels. Deelnemers aan de wijktafels hebben behoefte aan meer 

verbinding met deze partijen die in contact staan met alle Amsterdammers. Met name 

Amsterdammers die niet bekend zijn binnen de zorg maar wellicht een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Een veel gestelde vraag is: “hoe zijn doelgroepen te bereiken voordat het misgaat? Voor 

een preventieve aanpak zijn ingangen buiten de zorg essentieel. We stimuleren dan ook 

samenwerking met niet voor de hand liggende wijkpartners. Behalve een brede benadering vragen 

diverse doelgroepen een eigen aanpak en inzet. Welke doelgroepen onze focus krijgen, worden 

benoemd in hoofdstuk 3.4 met een aantal thema’s.  

De Alliantie Oost heeft door de samenstelling 

uiteenlopende expertises in huis die ingezet worden voor 

triage en deskundigheidsbevordering. Tevens hebben de 

partners een natuurlijke verbinding met andere 

domeinen waarmee het wijkzorgnetwerk breder wordt. De werkwijze van de Alliantie wordt 

toegelicht in hoofdstuk 6. Eerst nemen we je mee naar onze droom en de algemene uitvoering 

voordat we inzoomen op 2017. 

“Informele inzet is een grote kracht in Oost” 

“Ingangen buiten de zorg voor 

preventie” 
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2. Droom voor Oost 

In 2025 is Wijkzorg in Oost 1 plus 1=3. Dat er door de kanteling een nieuwe balans en dynamiek is 

ontstaan waar meer bereikt wordt  in de zorg en ondersteuning van burgers. Dat de interne motor 

op volle toeren draait waarmee continue aangesloten wordt op de zwakste schakel die vervolgens 

opgeschakeld wordt. Dat de nieuwe werkwijze breed wordt gedragen op alle abstractieniveaus 

waarbij er voortdurend bottom-up bewegingen zijn. Dat het eerder de regel dan uitzondering is dat 

burgers zelfregie hebben. Dat iedere buurtbewoner, die zorg of ondersteuning nodig heeft, de weg 

binnen het grote netwerk in Oost kan vinden en aansluiting vindt daar waar hij/zij zich prettig voelt. 

Dat het een open netwerk is waarbij de individuele bewoner en kleine partijen ook hun stem kunnen 

laten horen. Het wijkzorgnetwerk is een inclusief netwerk waarbij niemand uitsluiting ondervindt. 

Daarbij zijn de randvoorwaarden dat iedere betrokkene openstaat voor een ander, wil leren, 

anderen waardeert ongeacht achtergrond of functie, gericht is op samenwerking en de mens 

centraal staat als sociaal, autonoom wezen. De menselijke maat geldt in plaats van een methodiek. 

Een holistische, brede blik waarbij de inzet van informele zorg en ervaringsdeskundigen 

onontbeerlijk is.  

 

Kortom: dat het wijkzorgnetwerk de volwassenheidsfase 

heeft bereikt waarbij formeel en informeel dusdanig op 

elkaar zijn ingespeeld om snel en goed te schakelen om 

de beste zorg en ondersteuning op maat te geven. Dat 

geldstromen en het organisatiebelang niet leidend zijn maar het belang van de burger.  

Een droom die juist in Oost is te verwezenlijken zolang het de juiste randvoorwaarden en condities 

krijgt waaronder tijd. Binnen het wijkzorgnetwerk zal al doende blijken waar ieders kwaliteiten en 

competenties liggen, waar je elkaar kunt versterken en hoe je tot iets nieuws via co-creëren kunt 

komen. Dit zal zich in de komende jaren gaan uitkristalliseren. 

“Dat geldstromen en het 

organisatiebelang niet leidend 

zijn maar het belang van de 

burger” 
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Belangrijke voorwaarden om gekanteld samen te werken:  

• Gelijkwaardigheid en solidariteit tussen alle relaties 

• Samenwerken vanuit vertrouwen en respect voor elkaar 

• Tijd en ruimte om te schakelen tussen informeel en formeel 

• Hulp, advies en informatie kunnen vragen aan een andere organisatie 

• Opheffen van financiële blokkades: tegen de geldstromen in kunnen werken 

Belangrijkste bedreigingen 

• Onvoldoende ruimte voor de professional  

• Onbegrip tussen informeel en formeel  

• Negatieve invloed van beperkende financiering t.a.v. het  organisatiebelang 

• Spanning tussen produceren en samenwerken   

 

 

3. Uitvoering op hoofdtaken 

 

“Minder regels en meer zorg” is te bereiken door los te 

laten en ruimte te geven aan degenen in het veld waarbij vertrouwen de basis vormt. We luisteren 

naar signalen waarbij we faciliteren en de randvoorwaarden scheppen. We dicteren niet maar 

vertalen. Door samen op te trekken en lerend te werken kan een Oost- visie op wijkzorg gestalte 

krijgen, breed draagvlak krijgen van waaruit de fundamenten zichtbaar worden. De lange termijn 

ambitie om een krachtig netwerk op te bouwen in stadsdeel Oost is gebaseerd op de drie 

hoofdtaken van de Alliantie met de volgende bouwstenen: 

1. De toegang en triage 

• Breed, over de domeinen en organisaties heen  

• Zo dicht mogelijk bij de burger, georganiseerd in de wijk 

• Eerste kennismaking en contacten/signalering van niet pluis gevoel vanuit de 

basisvoorzieningen, informele partijen en burgers 

• Formele partijen, eerste en tweede lijn haken in, zijn zichtbaar, herkenbaar en goed 

bereikbaar in de wijk voor inschakelen en leveren van zorg en ondersteuning waar nodig 

dan wel noodzakelijk  

• Gekantelde werkwijze toepassen bij vraagverheldering 

“Samenwerken vanuit vertrouwen” 
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2. Wijkzorgnetwerk versterken 

• Wijktafels die trends en signalen uit de wijk proactief oppakken 

• Dynamische sociale kaart 

• Fysieke en digitale werkomgeving die kennismaking, bewustwording van elkaars 

kwaliteiten en samenwerking faciliteert en ondersteunt 

• Netwerk waarin het samen leren voorop staat: persoonlijk en professioneel en waarin 

ruimte is voor initiatieven  

• Alliantie is faciliterend ten behoeve van het wijkzorgnetwerk en proactief op het 

ontwikkelen van eenduidige toegang en triage en deskundigheidsbevordering 

• Bestuur en management van deelnemende netwerkpartners committeert zich aan het 

beschikbaar stellen van tijd en ruimte om samenwerking te ontwikkelen 

• Betrouwbare informatie en registratie t.b.v. evaluatie van het wijkzorgnetwerk 

 

3. Deskundigheidsbevordering  

• Groepstrainingen/aanbod gericht op kennisverbreding en het ontwikkelen van 

vaardigheden rondom wijkzorg en netwerken: samen leren en samen doen  

• Voor iedereen die intakegesprekken voert of doorverwijst binnen het 

wijkzorgnetwerk 

• Aansluiting op vraagstukken en actuele thema’s; is thema- of doelgroepgericht 

• Eerst benutten van kennis die binnen het netwerk aanwezig is  

• Een persoon of organisatie hoeft niet in alles bekwaam te worden; maak gebruik van 

het netwerk en ontwikkel de eigen specialisatie verder voor 1+1=3 
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3.1. Toegang en triage                               

Een taak die de Alliantie dient uit te voeren is op het gebied van toegang en triage. De toegang 

moet herkenbaar zijn. Daarbij zijn de vindplaatsen, formeel en informeel, als ook allerlei 

sleutelfiguren van belang. Deze plekken zijn talrijk in de wijk aanwezig en breed zoals de 

wijkservicepunten en woningbouwcorporaties als ook de mensen die achter de voordeur komen 

zoals wijkagenten, huismeesters en werkers in de eerste lijn. Al deze kanalen wil de Alliantie alert en 

wegwijs maken; naar wie ze kunnen doorverwijzen en vooral ook toerusten voor een vroeg 

signalering. In de vorm van bijeenkomsten, training en gerichte communicatie. Tevens willen we een 

gat dichten: een laagdrempelige ingang creëren wat niet direct geassocieerd wordt met Wijkzorg. 

Dat betreft een samenwerkingsverband tussen partijen. Samengevat: 

a. De alertheid van mensen stimuleren of iemand (in)formele zorg/ondersteuning nodig heeft. 

b. Een laagdrempelige, informele portal in samenwerking met netwerkpartners creëren.  

c. Het bevorderen van de kwaliteit van de toegangsgesprekken. 

d. Vindplaatsen en sleutelfiguren toerusten voor vroeg signalering en doorverwijzing.   

Vindplaatsen en sleutelfiguren kennis en kunde mee te geven om door te verwijzen en/of voor vroeg 

signalering, starten we in één wijk als pilot. Wanneer dat goed is ontwikkeld, volgen de andere 

wijken. Het bevorderen van de kwaliteit van de toegangsgesprekken en de vraagverheldering is voor 

heel Oost en wordt aangeboden als “deskundigheidsbevordering”; zie paragraaf 3.3.  

De triage wordt naar verwachting in oktober 2017 stedelijk vormgegeven waarbij we in Oost de 

ruimte vragen om het op details in te vullen of wijzigen. Een opmerking die we alvast plaatsen is dat 

we alleen op inhoud een bindend advies kunnen geven. In het advies worden financiën buiten 

beschouwing gelaten. Een suggestie die we willen geven, is een stedelijk budget beschikbaar 

houden als vangnet waar instellingen aanspraak op kunnen maken wanneer zij een bindend advies 

moeten opvolgen maar financiële beperkingen hebben om de zorg of ondersteuning te verlenen. 

Voor de tijdelijke triage is de uitvoering te vinden in hoofdstuk 5.3.   

 

“vindplaatsen en sleutelfiguren alert en 

wegwijs maken” 
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3.2 Het wijkzorgnetwerk versterken 

Het wijkzorgnetwerk is de basis van Wijkzorg om de burger te ondersteunen. De afgelopen jaren 

hebben twee kwartiermakers het wijkzorgnetwerk opgebouwd en gefaciliteerd. Een van de 

kwartiermakers trekt tot eind 2017 samen op met de projectcoördinator van de Alliantie voor de 

overdracht. De projectcoördinator houdt zich binnen haar takenpakket voornamelijk bezig met het 

wijkzorgnetwerk; om die te versterken en uit te bouwen. Daarbij zijn drie Alliantiepartners 

betrokken in de werkgroep en bij projecten rondom het wijkzorgnetwerk. 

 

 

Het uitgangspunt van de wijkzorgwerkwijze is het centraal staan van de wens en behoefte van de 

burger. Samen met de burger onderzoeken we welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Wijkzorg 

biedt ondersteuning op alle leefgebieden, waarbij wijkzorg nauw samenwerkt met de burger zelf, 

het netwerk van de burger, informele voorzieningen in de wijk en de buurt en indien nodig de 

formele partijen. 

 

De prioriteiten die de Alliantie Oost kiest om het wijkzorgnetwerk te versterken zijn: 

a) Verbindingen faciliteren tussen welzijn en zorg 

b) Verbindingen faciliteren tussen informele en formele zorg  

c) Betrekken van niet-zorgpartijen zoals sleutelfiguren van migrantenorganisaties, 

woningbouwcorporaties, sociale firma’s, ondernemers/winkeliers en onderwijs.  

d) Samenwerking met gemeente uit de stad en het stadsdeel en stedelijke partners. 

 

Instrumenten/activiteiten: 

1) Wijktafels 2.0; zorgen voor vernieuwing  

2) Netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten 

3)  Werkgroepen faciliteren 

4) Samenwerkingsprojecten aanjagen en ondersteunen  

5) Diverse overleggen en persoonlijke gesprekken voeren 

6) Kennis en kunde delen 

 

“de basis om de burger te ondersteunen” 
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3.3 Deskundigheidsbevordering 

De laatste hoofdtaak van de Alliantie is zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering (van 

professionals) waaronder meewerken aan de doorontwikkeling van de leerlijn Wijkzorg van de 

gemeente en op lokaal niveau kennis bevorderen. Twee partijen vanuit de Alliantie zetten een 

werkgroep op om deskundigheidsbevordering te borgen. Met deskundigheidsbevordering wordt 

ten eerste beoogd om de gekantelde werkwijze in te bedden en de kwaliteit van het brede 

vraaggesprek te verbeteren. In Oost is er behoefte aan training en coaching om vaardigheden te 

ontwikkelen in vraagverhelderingstechnieken en om gekanteld te werken. Het verbeteren van de 

toegangsgesprekken hoort tevens bij de opdracht. Deze deskundigheid willen wij niet alleen 

bevorderen bij zorgprofessionals. Het netwerk heeft er baat bij als ook andere partijen en personen 

hierin geschoold zijn, eventueel in aangepaste vorm, omdat zij vaak signaleren en een eerste 

toegang zijn. Een aantal vragen rondom de toegangs- en vraagverhelderinggesprekken zijn:  

• Aan welke eisen moeten de gesprekken voldoen? 

• Welke kwaliteiten heeft iemand daarvoor nodig? 

• Wie kunnen het beste dit werk doen?  

• Hoe kun je de kwaliteit over de hele linie verbeteren?   

 Specifiek is er behoefte vanuit het werkveld om informatie en kennis te vergaren op het gebied van 

GGZ, LVB, geriatrie, intercultureel werken en netwerken. Kennis over specifieke doelgroepen, 

diverse specialisaties en disciplines zijn beschikbaar via het wijkzorgnetwerk. Daardoor gaan we in 

eerste instantie bevorderen dat kennis met elkaar wordt gedeeld. Expertises worden benut die bij de 

Alliantiepartners en andere netwerkpartners al aanwezig zijn bijvoorbeeld op het gebied van 

dementie. De informele partijen hebben weer kennis en ervaring zoals het aansturen van 

vrijwilligers en intercultureel werken. De Alliantie wil kennissessies en wijkzorgcolleges faciliteren, 

stimuleren dat er trainingen bij elkaar gevolgd kunnen worden zoals een workshop, training on the 

job of interne cursussen en er bij elkaar wordt meegelopen. Vaardigheden worden verder 

opgevijzeld door de AKAD en casuïstiek overleggen te intensiveren. Interactieve trainingen zoals 

hoe je out of the box kunt denken, co-creëren, netwerk onderhouden, communicatietrainingen en 

wat verder ter tafel komt. De werkgroep gaat prioriteren welke kennis en vaardigheden nodig zijn 

om tot een eerste opleidingsaanbod te komen. Behalve in te zetten op de deskundigheid van 

partners wordt ook samengewerkt met onderwijsinstellingen. De werkgroep zoekt naar de beste 

partijen om het aanbod vorm te geven, te organiseren en bepaalt de wijze van aanmelding en 

registratie.  

“wederkerigheid in kennis delen” 
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3.4 Doelgroepen en thema’s 

Gerelateerd aan de hoofdtaken zal de Alliantie Oost doelgroep- en themagericht gaan werken om 

de doelen te bereiken. Een van de doelen is dat iedere burger die ondersteuning en/of zorg nodig 

heeft de juiste hulp snel vindt. Wanneer de toegang laagdrempelig is en er vele vindplaatsen in de 

wijk zijn, betekent dat niet automatisch dat iedereen bereikt wordt. Er is extra inspanning nodig 

vanuit het veld om bepaalde groepen te bereiken en te informeren. Met name mensen die in 

eenzaamheid leven, niet participeren, geen sociaal vangnet hebben en niet per definitie bekend zijn 

binnen de zorg. Alvorens alertheid van omstanders te vragen, zullen zij behalve begrip ook kennis 

moeten hebben om signalen te herkennen en weten hoe ze kunnen doorverwijzen.  

De Alliantie zal dan ook met name samenwerking stimuleren en kennis bevorderen rondom 

bewoners die uitsluiting of isolement ondervinden zoals: 

• Senioren die vroeg of laat zorg en ondersteuning nodig hebben; kennis delen om vroegtijdig 

te herkennen wanneer zorg/ondersteuning nodig is.  

• Bewoners met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond die vaak op onbegrip stuiten 

en uitsluiting.  

• Mensen met een somatische of geestelijke beperking die niet meekomen.  

• Statushouders; die na vestiging uit het zicht van Vluchtelingenwerk komen. Samenwerking 

met woningbouwcorporaties, welzijn en (in)formele zorg.  

• Oudere migranten die sneller hindernissen ondervinden om te participeren en/of zorg te 

vinden omdat de kennis ontbreekt en taalvaardigheid. 

• Chronisch zieken zonder sociaal netwerk. 

• Buurtgenoten die in armoede leven. 

• Dak- en thuislozen, in het bijzonder gezinnen. 

Mensen kunnen tijdelijk of langdurig minder regie hebben op een of meerdere leefgebieden. In het 

persoonlijk functioneren is van belang hoe de persoon ermee omgaat en wat iemand zelf als 

waarden hanteert. Iemands welzijn en welbevinden worden voor een groot deel bepaald in relatie tot 

de omgeving, in sociale contacten en in de dagelijkse bezigheden. Wijkzorg wil bewoners 

ondersteuning bieden in het zolang mogelijk thuis wonen als ook participatie en zelfredzaamheid 

vergroten in relatie tot hun beperkingen en de spankracht van hun eigen omgeving.  
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• Mantelzorgers, met name van beginnende dementerenden.  

De Alliantie stimuleert dat de behoeften van de groepen als vertrekpunt worden genomen om te 

bepalen hoe zij het beste versterkt worden. Dit uitgangspunt geldt ook voor de sterke doelgroepen 

die we als Alliantie willen koesteren en ondersteunen: 

 

 

 

• Zorgvrijwilligers/ maatjes; die een steeds belangrijkere groep binnen Wijkzorg vormen.  

• Actieve bewoners; een rol geven om mee te denken en samen te werken.  

 

De Alliantie Oost richt zich naast de doelgroepen op 

thema’s die vanuit het veld zijn en worden 

aangedragen. Hiervoor faciliteert en initieert de 

Alliantie multidisciplinaire werk- of projectgroepen per thema. De werk/projectgroepen worden een 

afspiegeling van betrokkenen in het veld met verschillende expertises, kennis, ervaringen en 

achtergronden. Aanvullend kan een denktank, klankbordgroep, adviesgroep of commissie ontstaan.  

Mogelijke thema’s: 

1. Vroeg signalering en preventief werken 

2. Behoeften van specifieke doelgroepen zoals vrijwilligers en oudere migranten 

3. Opvang ad-hoc vragen 

4. Privacy borgen bij samenwerking met informele partijen 

5. Samenwerken tegen de geldstromen in 

6. Toegang vanuit de basisvoorzieningen en informele partijen naar de 2e lijn  

7. Samenwerking van wijktafels met de gebiedsteams en andere partijen buiten de zorg 

8. “Zorgmijders”; hoeveel energie stop je erin en waarom? 

Ad 1: Het vinden, verbinden en ondersteunen van (meer) sleutelfiguren is essentieel voor vroeg 

signalering. Te denken valt aan mensen en partijen die veel contact met Amsterdammers hebben en 

die als doorverwijzers/ schakels kunnen fungeren. Bijvoorbeeld moskeeën, bewonerscommissies, 

sociale firma’s, stadsdorpen, winkeliers en migrantenorganisaties. Per wijk zal in kaart worden 

gebracht hoe zij gefaciliteerd kunnen worden naast de medewerkers die al achter de voordeur 

komen. 

Thema’s aangedragen vanuit het veld  

Sterke groepen koesteren en ondersteunen 
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4. Resultaatgebieden              

De resultaatgebieden voor de opdrachten zijn:  

1. Is het netwerk vergroot, verbreed en versterkt? Te meten aan het aantal nieuwe 

verbindingen, deelname aan de wijktafels en kwaliteitsonderzoek.  

2. Kennisoverdracht. Te meten aan het aantal kennissessies, trainingen en wat het oplevert. 

3. Triage; aantal uitgebrachte adviezen en resultaatmeting na opvolging.  

4. Aantal koppelingen, ondersteuning van projecten, intake- en adviesgesprekken. 

5. Aantal projectgroepen gestart en de uitkomsten.  

We koppelen er geen kwantitatieve targets aan, omdat we vraaggericht werken en de kwaliteit 

voorop staat. De gemeente stimuleert ook een kwalitatieve meting aan de hand van storytelling; 

wat gebeurt er in Oost in 2017? We vertellen zowel de successen als de problemen.  

5. Activiteiten 2017  

Per hoofdtaak worden er voorbereidende en uitvoerende activiteiten verricht die in de voorgaande 

hoofdstukken zijn beschreven. De officiële startdatum van de Alliantie is op 1 juni 2017 waardoor de 

activiteiten in 2017 betrekking hebben op de periode juni t/m december 2017. Gedurende dit eerste 

half jaar hebben een aantal activiteiten onze focus die volgen en in de volgende hoofdstukken.  

I Toegang en triage:  

• Eenduidige toegang 

• Verbinding tussen informeel - formeel 

• Tijdelijke triage 

II Het wijkzorgnetwerk faciliteren: 

• De wijktafels  

• Hulp bij Huishouden inbedden 

• Projecten en samenwerkingen 

III Deskundigheidsbevordering: 

• Academie Oost  
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5.1 Eenduidige toegang  

Betrokkenen uit het netwerk nodigen we uit om mee te werken aan een eenduidige toegang. 

Daaruit wordt een werkgroep gevormd met twee Alliantiepartners en de projectcoördinator. De 

werkgroep buigt zich over het kwaliteitsvraagstuk hoe het toegangsgesprek bevorderd kan worden. 

Hierbij wordt deels samengewerkt met de werkgroep deskundigheidsbevordering. De werkgroep  

toegang zet tevens een pilot rondom vindplaatsen op in een wijk in Watergraafsmeer waar de route 

nog onduidelijk is. Voor een laagdrempelige en eenduidige toegang wordt in samenwerking met 

informele partijen herkenbare portals gefaciliteerd waar de burger kan aankloppen voor hulp en 

ondersteuning. Voor de herkenbaarheid wordt een keurmerk c.q. label Wijkzorg ontwikkeld wat in 

het jaarplan 2018 wordt gepresenteerd. 

5.1 Verbinding tussen informeel - formeel 

Formeel en informeel kunnen elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars expertise en door 

samen op te trekken. Professionals werkzaam in de informele zorg hebben onder meer het voordeel 

dat ze al breed kijken en thuis zijn in informele oplossingen. Hun deskundigheid kan worden ingezet 

om af te schalen en anderzijds bevorderd worden om te kunnen opschalen. Formele organisaties 

kunnen onder meer vrijwilligers trainen in de ondersteuning van bepaalde cliënten. De 

wederkerigheid en afhankelijkheid is nog niet breed verspreid en gaat ook niet vanzelf. Om de 

kanteling te doen slagen, zetten we allereerst in op het versterken van informele krachten. De 

Alliantie stimuleert tegelijkertijd dat formele en 

informele partijen beter (gaan) samenwerken en 

van elkaar leren en co-creëren.  

a. Partijen informele zorg steunen om zich onderling te verbinden waardoor de toegang 

eenduidig wordt voor formele zorg en burgers (projectondersteuning).  

b. Informele zorg faciliteren in de aanwas van vrijwilligers (communicatie). 

c. Kleine initiatieven verbinden en ondersteunen waar nodig voor extra ogen en oren in de wijk 

(persoonlijke gesprekken) 

d. Veiligheid en deskundigheid helpen bevorderen binnen de informele zorg 

(deskundigheidsbevordering). 

e. Het stimuleren van projectgroepen tussen informele 

en formele partijen (projectondersteuning). 

f. Formele organisaties stimuleren duurzame samenwerkingen aan te gaan met informele 

partijen waarbij samendoen, vertrouwen en solidariteit de basisvoorwaarden zijn.  

STAP 1. Informele krachten versterken door: 

STAP 2. SAMENWERKEN 
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Toelichting: 

a. Een aantal informele partijen uit Oost bestaande uit professionals heeft het plan opgepakt 

om de krachten te bundelen. De Alliantie wil faciliteren dat zij een duidelijke toegang en 

deskundigheidsbevordering daarin kunnen meenemen. In de periode juni t/m december 

2017 steunt en volgt de Alliantie Wijkzorg deze partijen in de opstart.  

b. Door de gekantelde werkwijze is er een groeiende vraag naar (sterke) vrijwilligers. Het blijkt 

moeizaam om (grote aantallen) werkenden, opgeleiden, jongeren, e.a. te bereiken voor vrijwillige 

inzet. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen zich bekommert om zijn buren. Voor de 

gemeente zien we daarbij een rol weggelegd om de beeldvorming rondom vrijwillige inzet helpen te 

verbeteren. Vanuit de Alliantie willen we 

informatie delen en samenwerken met de 

verantwoordelijke ambtenaren voor informele 

inzet.  

c. Naast de professionele aanbieders van informele zorg krijgen andere informele initiatieven vanuit 

de Alliantie persoonlijke aandacht om te onderzoeken hoe zij versterkt kunnen worden. Met name 

de actieve bewoners, vrijwilligersgroepen, migrantengroepen, mantelzorgers, 

ervaringsdeskundigen, buren en andere mensen die voor de hulpbehoevenden belangrijk zijn. Deze 

partijen worden door de Alliantie vanaf de zomer 2017 benaderd. Uiteraard mag het initiatief ook 

door de partijen worden genomen om de projectcoördinator van de Alliantie te contacten.  

d. De veiligheid en deskundigheid van zorgvrijwilligers kunnen bevorderd worden door 

samenwerking met formele zorg te faciliteren rondom bepaalde problematiek. En door de 

samenwerking met instellingen die al vrijwilligers scholen te intensiveren voor training op maat, 

intervisie en coaching. 

e/f. Ondanks dat er de afgelopen jaren 

bijeenkomsten zijn geweest tussen formeel 

en informeel blijken er nog vooroordelen en misvattingen te overheersen over de informele 

werkwijze. Vooroordelen kunnen worden weggenomen wanneer duidelijk is wat informele partijen 

wel en niet kunnen betekenen voor de formele zorg en bewoners. De Alliantie kan mogelijk 

ambassadeurs binnen het formele circuit inschakelen om de beeldvorming te beïnvloeden. De wens 

van informeel is om niet te blijven aftasten maar te gaan samenwerken en realistische 

verwachtingen te scheppen. De Alliantie zal dergelijke samenwerkingen stimuleren door informele 

organisaties en formele partijen uit te nodigen voor werkgroepen. 

“…dat iedereen zich bekommert om zijn buren” 

“…realistische verwachtingen scheppen” 
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5.2 Tijdelijke triage 

Voordat de stedelijke aanpak wordt gelanceerd is er ter overbrugging een tijdelijke triage opgezet 

door Alliantie Oost. Triage vindt plaats als de casus is vastgelopen en ondanks inspanningen van 

betrokkenen in het wijkzorgnetwerk er geen vooruitgang wordt geboekt. Er wordt opgeschaald naar 

de Triage waarbij snel geschakeld en gehandeld kan worden. De onderstaande criteria gelden: 

a. De casus is niet opgelost na collegiale consultatie of casuïstiek bespreking  

b. Alle mogelijkheden binnen het netwerk zijn uitgeput 

c. Er is aantoonbaar met meer dan drie netwerkpartners overlegd 

d. Er is geen oplossing of verbetering in zicht 

e. Er is geen sprake van een crisissituatie 

 

Indien de bovenstaande criteria gelden dan kan de casus met toestemming van de cliënt worden 

opgeschaald naar de Alliantie op de volgende werkwijze: 

 

1. Een vastgelopen casus wordt aangemeld bij de projectcoördinator van de Alliantie. 

2. Deze pakt de casus op met als doel te inventariseren welke acties en interventies zijn 

ondernomen en vast te stellen wat de oorzaak is waarom de casus vastgelopen is.  

3. De bevindingen/analyse worden binnen 3 werkdagen doorgegeven aan de Alliantie. 

4. De Alliantiepartners maken gebruik van deskundigheid binnen de eigen organisatie of 

externe partners die in staat zijn om onderbouwd advies uit te brengen aan de Alliantie. 

5. Leden van de Alliantie besluiten wie een advies gaan uitbrengen en welke experts daarvoor 

worden ingeschakeld. Daarbij worden deskundigen vanuit verschillende disciplines 

betrokken voor een brede kijk en beoordeling.  

6. De projectcoördinator brengt het (anoniem) bindend advies uit aan degene die de casus 

heeft ingebracht. 

7. Monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door de projectcoördinator. 

 

 

 

NB. De Alliantie geeft een bindend advies op inhoud 

en houdt geen rekening met financiële aspecten. 
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5.3 Wijktafels 2.0  

Door de kwartiermakers zijn in Oost negen wijktafels opgestart en draaiende. De wijktafels zijn een 

belangrijk instrument voor de verbinding en versterking van het wijkzorgnetwerk. De wijktafels 

worden verder ontwikkeld volgens onderstaand stramien:                                 

a. De start van een algemene projectgroep. 

b. Per tafel een vaste kernteam samenstellen die gezamenlijk de verantwoording neemt voor 

de organisatie en doorgroei van de wijktafel 

c. Per tafel wordt de vorm en doelen bepaald 

d. Diverse werkvormen ontwikkelen en testen 

e. Kaders stellen rondom casuïstiekbespreking om de privacy te waarborgen 

f. Bijeenkomsten (netwerken en informatie) organiseren ter ondersteuning van de wijktafels 

g. Meer aandacht voor het delen van kennis, thema’s en scholing 

h. Agendacommissie(s) instellen 

i. Scholen van voorzitters 

j. Tafelmanieren updaten en agenderen 

k. Pilot van XXL Wijktafel Oost (wijk-overstijgend)  

Plan van aanpak: 

1) Alle wijktafels worden door de kwartiermaker en projectcoördinator van de Alliantie bezocht en 

geëvalueerd in de periode juni-augustus. 2) Vervolgens start per september een projectgroep met 

de kwartiermaker, projectcoördinator, twee Alliantieleden en een aantal netwerkpartners die 

(stedelijk) bekend zijn met de wijktafels. Deze groep zorgt voor het algemene kader en benodigde 

voorwaarden om een wijktafel een doorstart te geven of te versterken samen met de voorzitters. 3) 

Per tafel komt een kernteam bestaande uit een voorzitter en een aantal mensen (formeel en 

informeel) uit het veld om de wijktafel te verstevigen. Het doel is om een vaste structuur te vinden 

waarbij de wijktafels zowel professionele als informele doelen dienen.  4) In het najaar is het plan om 

te gaan experimenteren met verschillende (interactieve) werkvormen verdeeld over de 9 wijktafels. 

Bijvoorbeeld een discussietafel of dat de wijktafel fungeert als werkgroep. Een idee is dat een kleine 

tafel transformeert naar een gecombineerde wijktafel/gebiedstafel of in ieder geval zoekt naar de 

verbinding met een gebiedsteam. Een ander idee is een aparte casuïstiekbespreking organiseren 
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waarbij deelnemers van verschillende wijktafels bijeenkomen wat getoetst zal worden. De pilot 

XXL-wijktafel Oost voorziet partners die in het hele stadsdeel werken maar vanwege te weinig 

mankracht niet iedere tafel kunnen bezoeken. 5) Einde van het jaar zal een evaluatie plaatsvinden en 

besloten worden hoe de wijktafels in 2018 verder gaan. 

5.3 Hulp bij Huishouden inbedden 

In Oost heeft in 2016 de pilot gedraaid om de toegang tot Wijkzorg en Hulp bij Huishouden (HbH) 

met elkaar te verbinden. Per 1 juni 2017 is dit stedelijk geïntegreerd. Vanuit de pilot is ZonZorg 

aangesloten bij de alliantie Oost. De meerwaarde is dat ZonZorg als tandem met een zorgaanbieder 

(ZGAO) is meegenomen binnen Wijkzorg. Ook andere aanbieders van thuiszorg zijn inmiddels 

aangesloten bij de wijktafels en nemen deel aan netwerkbijeenkomsten. In juli vindt er een 

informatiebijeenkomst plaats in Oost om ook hulpverleners en doorverwijzers te informeren 

rondom de producten en indicatie van HbH. Het voeren van het brede vraagverhelderingsgesprek is 

voor de HbH-aanbieders nieuw waardoor extra deskundigheidsbevordering wordt aangeboden in de 

vorm van een meeloopstage. Bij Amsterdammers die alleen HbH ontvangen, zijn de huishoudelijk 

medewerkers de ogen en oren. Deze medewerkers krijgen dan ook een training vroeg signalering. 

5.4 Projecten en bijeenkomsten 

De Alliantie Oost ondersteunt projecten en bijeenkomsten die breed 

kijken en gekanteld (willen) samenwerken met verschillende netwerkwerkpartners. Hieronder 

volgen een aantal voorbeeldprojecten die in 2017 worden gefaciliteerd c.q. ondersteund:  

a) In juni-juli worden wijksafari’s in Oost georganiseerd door de Omslag op verzoek van de 

gemeente in samenwerking met onder meer de Alliantie. De wijksafari’s gaan langs 

informele initiatieven, dagbestedingen, basisvoorzieningen en sociale firma’s. Tijdens de 

safari kan onder meer kennis en kunde worden opgehaald over specifieke doelgroepen.   

b) In het najaar ondersteunt de Alliantie een interactieve bijeenkomst van Post Oost Plus ten 

behoeve van het wijkzorgnetwerk. Post Oost Plus heeft een brede kijk en denkt vanuit de 

klant met een multidisciplinair team. De bijeenkomst wil mensen samenbrengen, zorgen dat 

expertises worden gedeeld en dat werkgroepen geformeerd worden.    

c) Voor de locatie JACO stimuleert de Alliantie nieuwe samenwerkingen tussen zorg en welzijn 

voor een co-creatie tussen formeel en informeel gericht op jongeren. Deze locatie wil een 

plek tussen de eerstelijns en nulde worden. Jongeren met onder meer een licht 

verstandelijke beperking zijn welkom om vorm en inhoud aan JACO te geven onder 

begeleiding. 

Goede voorbeelden 
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d) Een aantal paramedici van het Amsterdams Platform Paramedici willen een betere 

aansluiting met het wijkzorgnetwerk in Oost en meegaan in de kanteling. Hiervoor zal een 

themabijeenkomst of een project worden georganiseerd waarbij de Alliantie zorgt voor 

koppelingen met onder meer informele partijen.  

 

5.5  Academie Oost 

Voor de deskundigheidsbevordering wordt een Academie Oost opgezet met aanbod vanuit het 

wijkzorgnetwerk. Een aantal Alliantiepartners heeft een eigen academie binnen de organisatie 

waarvan relevante trainingen openbaar worden gemaakt. De werkgroep inventariseert het aanbod 

wat tegemoetkomt aan de vraag vanuit het veld. Daarbij enthousiasmeert de groep andere 

netwerkpartners om hun expertise aan te bieden via de Academie Oost. In 2017 wordt de Academie 

Oost langzaam opgestart met de eerste trainingen om in 2018 steviger te worden uitgebouwd naast 

trainingen die worden ingekocht.   

5.6 Communicatie          

 

In 2017 worden communicatie-uitingen met name ad-hoc uitgevoerd. Eind 2017 plannen we 

structurele communicatie-activiteiten voor 2018 t/m 2020 in na de eerste ervaringen. De 

communicatie richt zich in ieder geval op: 

• Het wijkzorgnetwerk informeren en promoten 

• Niet om de Alliantie te promoten maar de werkwijze 

• De gekantelde werkwijze stimuleren 

• Beeldvorming rondom zelfregie en samenwerken  

• Werving en oproepen ten behoeve van het werkveld 

• PR voor doorverwijzers en vindplaatsen naar Wijkzorg 

• Exposure van good practices en succesverhalen 

Voor de toekomst willen we bekijken of we gedigitaliseerde nieuwsbrieven kunnen versturen. 

Tevens of een nieuw informatiesysteem voor netwerkpartners in Oost haalbaar is en/of een 
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gebruiksvriendelijke adressenbestand het huidige Excel bestand in Google Drive kan vervangen. 

Communicatie-uitingen worden door de Alliantie gefaciliteerd maar worden zoveel mogelijk door de 

netwerkpartners zelf uitgevoerd.  

6 De Alliantie Oost  

Vanaf heden is de Alliantie Oost bereikbaar voor gesprek, advies en ondersteuning met betrekking 

tot vragen over:  

• Samenwerking en/of verbindingen binnen het wijkzorgnetwerk in Oost 

• Stedelijke vraagstukken en ontwikkelingen 

• De gekantelde werkwijze en brede vraagverheldering 

• Deskundigheidsbevordering 

• Triage; wanneer een casus is vastgelopen 

• Financiële aanvragen voor PR en brede, verbindende (netwerk)bijeenkomsten   

• Ideeën en/of signalen te bespreken 

• Aansluiten bij het wijkzorgnetwerk en/of bij een wijktafel 

• Aanmelden voor een projectgroep 

De Alliantie werkt in opdracht van de gemeente waarbij we kennis en kunde delen om Wijkzorg 

verder te ontwikkelen volgens een lerend proces. We werken bottom-up, a-cyclus, samenwerkend 

en al doende stellen we bij.  De Alliantie werkt dan ook niet volgens een vooropgezette structuur. 

Per onderwerp wordt bepaald welke werkgroep nodig is. 2017 staat in het teken van opstarten; de 

thema’s worden nog verdeeld voor 2018.  

De Alliantie Oost wordt gevormd door de partijen: Civic 

Amsterdam (kassier), Dynamo (trekker), HVO-Querido, 

Philadelphia, MEE Amstel en Zaan, ZGAO en Zonzorg. 

In het opstartplan d.d. 15-11-2016 is een schets gegeven van alle Alliantiepartijen. De sterkte van 

Alliantie Oost is dat er verschillende expertises vertegenwoordigd zijn zoals geriatrie en GGZ. In het 

bijzonder zijn er verschillende domeinen op natuurlijke wijze geïntegreerd doordat ook de 

basisvoorzieningen zoals schuldhulpverlening en activering & participatie vertegenwoordigd zijn. 

Ter aanvulling op het opstartplan is het projectteam sinds 1 april 2017 versterkt met een 

Projectcoördinator, Charissa Maduro. Zij heeft onder meer als professional ervaring binnen de 

informele zorg in Oost. De projectcoördinator is verbinder, de spin in het web en heeft een 

onafhankelijke positie. Bij alle hoofdtaken is de projectcoördinator betrokken om de grote lijnen uit 

te zetten, te coördineren en te monitoren.  

Verschillende expertises en domeinen 
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De Alliantieleden zijn ieder verantwoordelijk voor: 

1) Het agenderen van de kanteling en bepaalde thema’s bij directie en management van de 

eigen organisatie en andere organisaties binnen wijkzorg. Zorgen voor de inbedding op 

managementniveau, issues bespreekbaar maken, vragen om medewerking, stimuleren en 

het goede voorbeeld geven dat er ruimte aan medewerkers op operationeel niveau wordt 

gegeven en andere benodigde condities.  

2) Leveren van een medewerker die dichtbij het vuur staat en bottom-up kan werken door deel 

te nemen aan een werkgroep, wijktafel en/of zich te verdiepen in een bepaald thema ten 

behoeve van het hele wijkzorgnetwerk. Bijvoorbeeld cliëntondersteuners en 

participatiemedewerkers. 

Alle Alliantieleden nemen zelf actief deel aan werkgroepen en/of werken aan thema’s en projecten 

binnen hun portefeuille. Door met de voeten in de klei te staan ontstaat zodoende een 

wisselwerking voor het anders kijken en anders doen. Alliantiepartners werken in tandems of trio’s 

uit zowel de zorg als welzijn en betrekken meerdere formele en informele partijen vanuit het 

wijkzorgnetwerk bij projecten. De portefeuilles staan in onderstaand schema.  

Portefeuilles Houders 

Toegang en triage Dynamo, HVO-Querido en Projectcoördinator 

Het wijkzorgnetwerk versterken Civic, Philadelphia, ZGAO en Projectcoördinator 

Deskundigheidsbevordering MEE, ZonZorg en Projectcoördinator 

 

7 Verantwoording en nawoord 

Namens de Alliantie Wijkzorg Oost is dit werkplan geschreven door Charissa Maduro. Bewust is 

ervoor gekozen om partijen zoveel mogelijk als groep te benoemen in plaats van namen van 

organisaties te communiceren. Het netwerk in Oost is te groot om alle betrokkenen te noemen. 

Groot en bekend: we weten elkaar te vinden. De uitdaging is om het wijkzorgnetwerk te versterken 

en met elkaar gekanteld te werken. In de bijlage staat een globaal overzicht van de activiteiten waar 

op aangehaakt kan worden. Vanaf september zijn gedetailleerde werkplannen per opdracht en 

project beschikbaar via Google Drive die een à twee maandelijks up to date worden gebracht zodat 

de ontwikkelingen door alle betrokkenen gevolgd kunnen worden.  

Voor meer informatie en contact:  

Charissa Maduro cmaduro@dynamo-amsterdam.nl   

mailto:cmaduro@dynamo-amsterdam.nl
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Bijlage: 
overzichtstabel    

Taak / activiteit Doel Wie of wat 
Planning/ 
startdata 

Toegang 
eenduidig en 
herkenbaar maken  

Dynamo, Hvo-Querido en 
projectcoördinator jun-17 

werkgroep formeren samenwerken en leren met netwerkpartners aug-17 

pilot opzetten in een wijk 
"vroeg signalering"  

uittesten en vervolgens 
in heel Oost  met netwerkpartners sep-17 

vindplaatsen en 
sleutelfiguren wegwijs 
maken 

vroegsignalering en 
doorverwijzing 

via communicatie, training en 
themabijeenkomst nov-dec 2017 

informele ingang naar 
Wijkzorg 

drempel verlagen voor 
de burger 

Samenwerkingsverband tussen 
netwerkpartners nov-dec 2017 

informele krachten 
bundelen 

eenduidige toegang 
naar informeel 

informele partijen met 
ondersteuning van de Alliantie jun-17 

    

Triage 
vastgelopen casus 
opschalen 

Aanmelden via de 
projectcoördinator jun-17 

Tijdelijke triage vangnet 
Alliantie met deskundigen 
binnen het netwerk juni-sept 2017 

Implementatie stedelijke 
methode Triage uniforme werkwijze 

Alliantie met deskundigen 
binnen het netwerk okt-17 

    

Wijkzorgnetwerk versterken, faciliteren 
Civic, Philadelphia, ZGAO en 
projectcoördinator jun-17 

verbinden tussen welzijn en 
zorg 

versterken van het 
wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

verbinden tussen informeel 
en formeel 

versterken van het 
wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

betrekken van niet-zorg 
partijen preventie projectcoördinator jul-17 

verbinden paramedici met 
wijkzorg 

uitbouwen van het 
wijkzorgnetwerk diverse kanalen en partners  jun-17 

samenwerking met 
gemeente kennis en kunde delen Alliantieleden doorlopend 

Wijktafels door ontwikkelen 
constructieve opbrengst 
en balans krijgen 

kernteams wijktafels en 
projectgroep wijktafels sep-17 

Netwerkbijeenkomsten en 
themabijeenkomsten 

faciliteren van het 
wijkzorgnetwerk netwerkpartners en Alliantie 

juli, sept, okt, 
nov 2017 

werkgroepen formeren en 
faciliteren 

versterken van het 
wijkzorgnetwerk allen aug-sept 2017 

samenwerkingsprojecten 
aanjagen/faciliteren 

versterken van het 
wijkzorgnetwerk allen doorlopend 

Individuele gesprekken 
voeren 

kennismaken, 
samenwerking, advies projectcoördinator doorlopend 

Faciliteren actieve bewoners 
en vrijwilligers 

versterken van kleine 
groepen  projectcoördinator doorlopend 

Kwaliteitsonderzoek 
tbv de waardering van 
wijktafels 2.0 n.t.b. nov-dec 2017 

Pilot XXL Wijktafel Oost en 
los casuistiekoverleg 

kennis en kunde 
bevorderen werkgroep  okt-17 
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Deskundigheidsbevordering MEE, ZonZorg en projectcoördinator 

Werkgroep formeren met netwerkpartners 

aug-sept 

2017 

Aanbod samenstellen: trainingen e.a. 

leervormen werkgroep 

sept-okt 

2017 

Diverse trainingen trainers sep-17 

Academie Oost opzetten werkgroep Nov-17 

 
 
Projecten Planning   

Wijksafari's juni - juli 2017   

Post Oost Plus 
werkbijeenkomst okt-17   

JACO juni - oktober 2017   

Bijeenkomst Amsterdams 
Platform Paramedici nov-17   

    

    

Overleg en bijeenkomsten Frequentie juni-dec    

9 wijktafels eens per 6 weken   

Overleg werkgroep en 
kerngroepen wijktafels 5 x   

Losse casuïstiek bespreking 
(pilot) 2   

XXL Wijktafel Oost (pilot) 1   

Themabijeenkomsten 5   

Netwerkbijeenkomsten 2   

Informatiebijeenkomst 
(toegang) 1   

Overleg Alliantie Oost 1 x per maand   

overleg met de gemeente 1 x per maand   

    

    

 


