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Wijktafel 2.0 Oost             
 
Achtergrond | Wijkzorg  
Wijkzorg in Amsterdam is opgebouwd als netwerk en houdt in dat iedereen die zijn/haar medemens 
zorg en/of ondersteuning geeft (vrijwillig of professioneel), samenwerkt met diverse wijkpartners.  
 
Het doel van deze werkwijze is: 
kwetsbare Amsterdammers zoveel mogelijk in de wijk passende hulp te bieden met minder 
middelen. Daarbij gaat men uit van eigen kracht, het eigen netwerk en welzijnsaanbod dichtbij huis.  
 
Uitgangspunten voor Wijkzorg Oost 

1. Het belang van de Amsterdammer staat centraal. 
2. Samenspel tussen informeel en formeel waarbij informeel het startpunt is. 
3. 1+1=3: met elkaar creëer je nieuwe mogelijkheden.  
4. Samenwerken tegen de geldstromen in. 

 
Wijktafel 2.0  
De bovenstaande uitgangspunten zijn beschreven in het ‘Werkplan Wijkzorg Oost’ onder het kopje 
“Droom voor Oost” en vormen ook de basis voor de nieuwe opzet van de wijktafel.  
De wijktafel is een goed instrument om Wijkzorg te versterken door:  

• ontmoeting, samenwerking en verbinding met andere betrokkenen.  
 
De afgelopen jaren lag de focus van de wijktafel op “ontmoeten”. Bij de wijktafel 2.0 draait het om 
“samenwerking en verbinding”. In plaats van sporadische of eenmalige bezoeken wil wijktafel 2.0 
een vaste groep deelnemers/organisaties aan zich binden om concrete stappen te maken.  
 
Van een snuffelmodus naar een doe-modus!  
 

 
 
Opbrengsten 
Deelnemen aan een wijktafel betekent winst in kwaliteit, slagvaardigheid en een voorsprong bij de 
hulp en ondersteuning van Amsterdammers wat uiteindelijk tijdswinst is door:  

• korte lijnen en samenwerking met meerdere disciplines 

• vergroting van je kennis en vaardigheden (gratis leeromgeving) 
 
Drie hoofddoelen van de wijktafels 2.0 

1. Zorgen voor verbinding tussen informeel en formeel 
2. Praktiseren dat de behoefte van de burger leidend is in plaats van financiële belangen 
3. Kennis delen en vergroten over de buurt, bepaalde thema’s, doelgroepen, problematiek, e.a. 
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Hoe 

• Iedere wijktafel wordt gevormd door een kernteam van vier a vijf personen; dit team neemt 
gezamenlijk de verantwoording voor de organisatie en doorontwikkeling van de wijktafel.  

• Ieder kernteam bepaalt de subdoelen van de eigen wijktafel als ook de invulling en vorm 
passend bij de buurt. Bij voorkeur in overleg met alle deelnemers van de wijktafel.  

• Het kernteam bindt een grotere groep vaste deelnemers / partijen met verschillende 
achtergronden, disciplines, expertises en ervaringen. 

• De wijktafel heeft een activiteitenbudget voor attenties ten behoeve van sprekers, catering 
voor de lunch of borrel, een trainer/workshop, e.d. 

• De vorm is interactief;  deelnemers doen mee (inbreng) en iedereen gaat met meer kennis en 
energie de wijk weer in (halen).  

• De wijktafel voorziet in tijd en gelegenheid om te netwerken.  

• Via fictieve casussen wordt er geoefend in de communicatie tussen informeel en formeel. 
 
Back-up 
De Alliantie Wijkzorg Oost heeft een werkgroep bestaande uit vier alliantieleden die de wijktafels 
faciliteren. De alliantieleden geven advies en ondersteuning aan de kernteams. Bijvoorbeeld rondom 
het begeleiden van veranderprocessen, hoe maak je een overleg aantrekkelijk, sprekers, training, 
thema’s, e.d. Verder monitort de werkgroep de doelen, bewaakt de kwaliteit, zorgt voor benodigde 
handvatten en persoonlijke waardering. Stedelijke thema’s, ontwikkelingen en nieuws worden 
aangedragen vanuit de werkgroep en andersom voeden de wijktafels de alliantieleden van de 
werkgroep op buurtniveau. Naar behoefte (2 tot 4x per jaar) organiseert de Alliantie intervisie, 
training en/of een uitje voor alle kernteams waarbij kennis wordt gedeeld en afstemming bereikt. 
 
De negen wijktafels zijn verspreid over vier gebieden:  

Gebied Wijktafel Wijktafel Wijktafel 

Watergraafsmeer Amsteldorp Betondorp Jeruzalem 

Oud-Oost Dapperbuurt Oosterpark Transvaal 

Indische Buurt & OHG Indische Buurt Oostelijk Havengebied  

IJburg/Zeeburgereiland Ijburg   

 
 
De kernteams hebben per gebied een contactpersoon voor coaching/afstemming vanuit de Alliantie. 

Gebied Contactpersoon e-mail 

Watergraafsmeer Regien Keurentjes r.keurentjes@zgao.nl 

Oud-Oost Charissa Maduro cmaduro@dynamo-amsterdam.nl 

Indische Buurt & OHG Annelies Besseling a.besseling@civicamsterdam.nl 

IJburg/Zeeburgereiland Andrea van der Kolk a.vanderkolk@philadelphia.nl 

 
Werving teamleden 
Nieuwe kernteamleden worden gevraagd door zittende leden en/of alliantieleden dan wel via 
aanmelding. Er wordt getoetst of het kernteam een diverse samenstelling heeft en dat nieuwe leden 
voor het kernteam voldoen aan het onderstaande profiel. 
 
Profiel van het kernteam: 

• Kernteamleden staan met de voeten in de dagelijkse praktijk van de desbetreffende buurt. 

• Kernteamleden werken goed samen, stellen daarbij het belang van de Amsterdammer 
centraal en hebben een brede kijk. 

• Ieder kernteamlid vertegenwoordigt een organisatie of grotere groep belanghebbenden. 

• Kernteamleden trekken (nieuwe) contacten aan en samenwerkingsverbanden. 
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• Kernteamleden zijn enthousiast en gaan uit van de basiswaarden: solidariteit, vertrouwen en 
gelijkwaardigheid.  

 
Taken van het kernteam 
 

• Inhoud, vorm en uitvoering bepalen van de wijktafel als continue proces  

• Overleggen plannen en data afstemmen met andere wijktafels in het gebied  

• Thema’s inventariseren en agenda bepalen 

• Signalen opvangen en agenderen bij de Alliantie 

• Partijen betrekken, verbinden, enthousiasmeren 

• Voorzitten van de wijktafel 

• Procesbegeleiding volgens de AKAD methode voor casuïstiek en/of begeleiders regelen 

• Catering regelen voor lunch/borrel en/of attenties voor sprekers  

• Adressenlijst bijhouden, de agenda en uitnodigingen versturen 

• …. wat verder ter tafel komt.  
 
Gespreksvaardigheden van de voorzitters: 
 

• Ervaring met groepsgesprekken en processen 

• Feedback kunnen geven / ontvangen 

• Mensen de ruimte geven en indien nodig begrenzen 
 
Tijdsinvestering wijktafels en andere bijeenkomsten 
 
De wijktafels worden eens per 6 tot 8 weken georganiseerd en duren 1,5 uur per keer exclusief een 
borrel. Het voorbereiden van de wijktafel op inhoud neemt circa een half uur tot een uur in beslag.  
De praktische voorbereiding zoals de agenda en uitnodigingen versturen kan in een kwartier 
wanneer de adressenlijst is bijgehouden. Dus: 2,5 tot 3 uur per 6 a 8 weken per kernteam.  

 
Afhankelijk van de eigen invulling / het programma kan de voorbereiding meer tijd vragen. Door een 
slimme taakverdeling / afwisseling blijven de uren beperkt.  
 
Per gebied wordt jaarlijks een themabijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Alliantie en 

circa 2 uur extra tijd vragen per kernteam. Daarnaast organiseert de Alliantie voor heel Oost brede 

netwerkbijeenkomsten, losse casuïstiekbespreking en een wijktafel XL. Daarbij worden een of twee 

vaste deelnemers of kernteamleden per wijktafel gevraagd voor deelname.  

Aanmelden, meer informatie / advies 

Wil je je aanmelden of als kernteam sparren over tafelvormen, trainingsmogelijkheden voor 

kernteamleden of workshops voor de wijktafel? Mail naar Charissa Maduro, Programmaleider 

Wijkzorg Oost als centraal aanspreekpunt via cmaduro@dynamo-amsterdam.nl  

mailto:cmaduro@dynamo-amsterdam.nl

