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Wijkzorg Zuid
Iedereen die bijdraagt aan ondersteuning van vol wassenen in Amsterdam Zuid, 
is deel van Wijkzorg Zuid. Het gaat om zowel  
de betaalde krachten (professionals), vrijwilligers als mantelzorgers.
Heeft een inwoner ondersteuning nodig, dan houdt een professional eerst  
een toegangsgesprek. Hij/zij onderzoekt wat nodig is. Voor oplossingen kijkt 
hij/zij naar:
• familieleden, vrienden of buren die kunnen helpen,
• bestaande voorzieningen in de wijk waar iemand terecht kan
• en dan pas naar ondersteuning die zij of  andere professionele partners 

kunnen bieden. 

Daarna organiseert de professional de zorg en ondersteuning.

Een alliantie als motor
Goede wijkzorg vereist goede samenwerking tussen alle wijkzorgpartijen en 
kennis van de voorzieningen in de wijk. Daar zijn alle wijkzorgpartijen verant-
woordelijk voor. Het gaat om kennis van en samenwerking met vrijwilligers, be-
wonersinitiatieven, welzijnsvoorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
De allianties Wijkzorg hebben de opdracht de samenwerking tussen al deze 
wijkzorgpartijen te stimuleren. Elk stadsdeel in Amsterdam kent inmiddels een 
eigen alliantie Wijkzorg. In Zuid bestaat de alliantie uit: Puur Zuid, Particura, 
Hvo-Querido, Cordaan, MEE Amstel en Zaan, Philadelphia en Dynamo.

Deze partijen zijn de motor voor de verdere ontwikkeling van de Wijkzorg in 
Zuid. Dit doen zij aan de hand van drie opdrachten van de gemeente:
• Stimulering van een herkenbare toegang van Wijkzorg voor bewoners.
• Deskundigheidsbevordering bij professionals zodat zij weten hoe de  

wijkzorgpartijen in te zetten. 
• Doorontwikkeling netwerken zodat wijkzorgpartijen elkaar weten te  

vinden.

Voor iedere opdracht is een werkgroep. De alliantie werkt daarin samen met 
alle zorg- en welzijnsorganisaties en waar mogelijk ook met bewoners.

Belangrijk is dat geen indicatie meer nodig is voor ambulante onder-
steuning, logeeropvang, dagbesteding en hulp bij huishouding.  
De zorgprofessional indiceert en regelt het zelf. Dit geldt voor alle 
organisaties die een Wmo contract hebben met de gemeente  
Amsterdam. Een indicatie is wél nodig als er sprake is van een PGB.  

Wijktafels en andere netwerken
Aansluiten bij de wijkzorgnetwerken is voor iedere professional onmisbaar 
voor het ‘up to date’ houden van kennis over alle voorzieningen in de wijk.

Belangrijke netwerkbijeenkomsten zijn de wijktafels; in iedere wijk in Zuid 
is er eens per zes weken een wijktafel of een bitterballenborrel. Hier wisse-
len wijkzorgpartijen informatie en signalen uit en leren we met elkaar over 
Wijkzorg. Kom ook naar de wijktafels: ze zijn onmisbaar voor uw werk in de 
Wijkzorg.

Informatie over de wijktafels in uw buurt krijgt u bij:
Rivierenbuurt en de Pijp:  j.vanderwilligen@desocialemaatschap.nl. 
Oud Zuid: fkooij@particura.nl.
Buitenveldert:  rolinkaromkes.chagz@gmail.com. 

Er is ook een Google Drive met veel informatie over het netwerk:  
Wijkzorg Amsterdam Zuid Google Drive. Als u een mail stuurt naar  
cschroder@puurzuid.nl,  krijgt u de link toegestuurd.



Meer informatie
Heeft u vragen, wilt u aanvullende informatie, of wilt u meer betrokkenheid 
bij het samenwerkingsverband? Neem dan contact op met Carla Schroder, 
projectleider Wijkzorg Zuid: cschroder@puurzuid.nl.

Moeilijke casussen
Een professional die geen goede oplossing weet voor een 
casus, vraagt eerst advies aan collega’s van de eigen organisatie 
en het wijkzorgnetwerk. Als dat niet helpt, kan de professional 
de casus voorleggen aan de alliantie. Deze geeft bindend advies 
over hoe de casus verder moet worden opgepakt.

Heeft u een casus die lastig en/of complex is en komt u er niet 
uit met hulp en meedenken van collega’s? Dan kunt u deze voor-
leggen bij de alliantie: achtervangwijkzorgzuid@puurzuid.nl. 


