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Hoe werkt Wijkzorg Zuid?
Wijkzorg Zuid is toegankelijk via alle partijen 
binnen het netwerk. En alle professionals werken 
daarbij vanuit dezelfde visie: AKAD ofwel Anders 
Kijken Anders Doen. Zij inventariseren de hulp
vraag en behoeften van een bewoner en doen 
daarbij allereerst een beroep op de mogelijke hulp 
van familie, vrienden of buren. Kan een bewoner 
niet terugvallen op het eigen netwerk, dan wijst 
een professional op een bestaande wijkvoorzie
ning of op vrijwilligers. Soms is een concreet hulp
aanbod via een bij het wijkzorgnetwerk aangeslo
ten zorg of welzijnsaanbieder de beste oplossing. 
Maar ook een verwijzing naar tweedelijnszorg of 
gespecialiseerde ondersteuning is mogelijk. 

Toekomst van wijkzorg
Amsterdam werkt sinds 2017 met wijkzorgallianties. Deze allianties zijn de 
motor achter de verdere ontwikkeling van wijkzorgnetwerken. Ze bevorderen 
toegang, kennis en samenwerking binnen wijkzorg maar nemen geen taken 
over. Ieder stadsdeel heeft een eigen alliantie. In Zuid bestaat deze uit verte
genwoordigers van Puur Zuid, HVOQuerido, Cordaan, MEE Amstel en Zaan, 
Evean, Philadelphia en Dynamo.  Er is inmiddels een website in oprichting. 
Daar zal vanaf 2019 de informatie over de netwerken te vinden zijn. Als je vast
loopt met je casus, vind je op de site informatie over hoe en wanneer je deze 
kunt inbrengen bij Advies Wijkzorg www.wijkzorgamsterdam.nl.

Wat is wijkzorg?  
Wijkzorg staat voor de samenwerking tussen 
alle professionals en vrijwilligers die zorg en 
ondersteuning bieden aan bewoners van 18 jaar 
en ouder met zorg en/of welzijnsvragen. Iedere 
Amsterdammer heeft toegang tot wijkzorg: inwo
ners met en zonder beperking, mantelzorgers en 
mensen die iets voor anderen of hun buurt willen 
betekenen.
Elk stadsdeel in Amsterdam heeft een eigen wijk
zorgnetwerk. Deze flyer gaat over het wijkzorg
netwerk in stadsdeel Zuid. Wijkzorg Zuid is actief 
in Oud Zuid, de Rivierenbuurt, De Pijp en Buiten
veldert. Hier wonen ongeveer 145.000 mensen.

Waarom is er wijkzorg?
Wijkzorg is een antwoord op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015. 
Deze wet maakt gemeenten verant
woordelijk voor zorg, ondersteuning 
en zo lang mogelijk thuis wonen. Wijk
zorg zoekt samen met bewoners naar 
oplossingen voor vragen en proble
men rondom zorg en welzijn. En gaat 
daarbij uit van de kracht van bewoners 
zelf, hun netwerken en een nauwe 
samenwerking tussen professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers.

Wie zijn de deelnemers aan Wijkzorg Zuid?
Alle professionals werkzaam in Zorg maken automatisch deel uit van Wijkzorg 
Zuid en van het wijkzorgnetwerk. Denk onder meer aan huisartsen, wijkver
pleegkundigen, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, cliëntondersteu
ners, fysio en ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, medewerkers van 
zorg en welzijnsinstellingen en van Stadsloket Zuid. Samen met vele actieve 
bewoners en vrijwilligers geven zij vorm aan wijkzorg. Wijkzorgprofessionals 
delen o.a. via wijktafels hun kennis en ervaring rondom zorgsituaties, dilem
ma’s en actuele thema’s die spelen in de wijk. De wijkzorgalliantie stimuleert 
de samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het welbevinden van 
inwoners. 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/


Meer informatie
Heb je algemene vragen over Wijkzorg Zuid? Wil je meer informatie? 
Kijk op: https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/wijkzorg/  
Of neem contact op met Carla Schroder, projectleider Wijkzorg Zuid:  
cschroder@puurzuid.nl.

Wat is jouw bijdrage aan Wijkzorg Zuid?
Zorg en ondersteuning in Zuid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van alle wijkzorgprofessionals. Onderlinge uitwisseling van kennis en er
varing tijdens de zeswekelijkse wijktafels helpt steeds meer inwoners aan 
effectieve oplossingen. Ook jóuw bijdrage hierin is belangrijk. Heb je nog 
geen wijktafel bezocht? Meld je dan alsnog snel aan bij: 
Jacqueline van der Willigen (Rivierenbuurt en de Pijp) via 
j.vanderwilligen@desociale maatschap.nl, Frieda Kooij  
(Oud Zuid) via fkooij@evean.nl, of Martijn Companjen  
(Buitenveldert) via m.companjen@dynamoamsterdam.nl.

Je kunt dan de uitnodigingen ontvangen van de bijeenkomsten en de link 
voor de toegang naar de Wijkzorg Google Drive (waarop meer informatie 
staat over Wijkzorg Zuid, de sociale kaart en contactpersonen).
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