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Aanleiding

Besluit van het Rijk in 2014:

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk 
voor grote delen van de zorg voor 
volwassenen (voorheen de AWBZ)
en voor jeugdigen (voorheen Wet op de 
Jeugdzorg)



BEZUINIGING

Maar wel met minder geld:
voor zorg in 2015 13 % minder,
in 2016  10,4 % minder budget

Voor hulp bij het huishouden:
vanaf 2017 40 % minder budget



Waarom Wijkzorg?

Besluit van de gemeente Amsterdam
Uitdaging: Hoe blijven we goede zorg bieden met 

minder geld?
Oplossing:
 Zorg dichter bij mensen 
 Mensen nemen zelf meer verantwoordelijkheid   
 Meer ruimte voor de zorgprofessional



Vorm van Wijkzorg

22 wijkzorgnetwerken



Partners in het netwerk in Centrum:

 Alle partijen die verpleging en verzorging bieden
( o.a. Cordaan, Amstelring, Buurtzorg, Amsta, Leger des Heils)
 Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers
 Casemanagers dementie
 Aanbieders van Dagbesteding en van Thuisbegeleiding
 GGZ
 Centram; MEE
 IJsterk; Jordaan/Gouden Reaal 
 Informele zorg
(o.a. Regenbooggroep, Burennetwerk)



Partners in het netwerk in Centrum:

 Bewoners-, mantelzorg- en cliëntenorganisaties:
stadsdorpen, Cliëntenbelang, Markant

 Stadsdeel

 Sociaal Loket



Kwartiermakers Wijkzorg

 Twee kwartiermakers in Centrum:
Joyce van der Klauw, José van den Berg

 Opbouwen en ondersteunen van de wijkzorgnetwerken
(Centrum Oost en Centrum West)

 Afstemmen met de andere wijkteams 
(OKT, SamenDoen, Activeringsteam)

 Door-ontwikkelen van de samenwerking



Wat betekent dit allemaal voor u?

 Waar vindt u informatie?

 Folder (neem er eentje mee)
 Website: www.amsterdam.nl/wijkzorg
 Telefoonnummer: WMO Helpdesk, 0800 0643

(gratis, op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 u)

 Hoe krijgt u zorg?

http://www.amsterdam.nl/wijkzorg


De praktijk: het eerste contact

 Bewoonster, 63 jaar
 Woont alleen, longemfyseem, depressief, snapt niet alles meer
 Dochter belt naar MEE
 Eerste gesprek, thuis, zonder dochter
 Problemen met financiën/administratie, vervoer, net verhuisd, 

klussen nog niet klaar, eenzaam, heeft huishoudelijke hulp  



De praktijk: acties en vervolg

MEE: kortdurende ondersteuning (onafhankelijk)

 Financiële regelingen
 Papermate (administratieve hulp)
 “Mee op weg”
 Home Service (klussen)
 Contact dochter

Na enige tijd:
 Inschakelen woonbegeleider
 Huis van de Wijk


