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Inleiding 

Basisvoorzieningen dragen bij aan de versterking en stimulering van de dragende samenleving en 
bieden ondersteuning bij het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van Amsterdammers. 

Een sterke dragende samenleving met veel actieve mensen en organisaties levert een belangrijke 

bijdrage aan de doelen van ´Alle Amsterdammers doen mee, het Meerjarenbeleidsplan Sociaal 

Domein 2015-2018´ van de gemeente Amsterdam. Dit plan is de basis voor het Stedelijk Kader. Er 

is geen sprake van nieuw beleid, maar van een aanscherping van de afspraken die hierover zijn 

gemaakt. Met voor elk van de 22 gebieden in Amsterdam de opgave om de basisvoorzieningen 

goed op orde te hebben.  

  

Voor wie zijn de basisvoorzieningen?  
Basisvoorzieningen zijn er voor alle Amsterdammers. Speciale aandacht gaat uit naar:  

� Kwetsbare jeugdigen, zonder zinvolle vrije tijdsbesteding en/of met lichte problematiek. 

� Jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten, of dreigen 

te verlaten. 

� Amsterdammers (onder wie ouderen) met een beperkt netwerk. 

� Volwassenen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

� Amsterdammers die moeite hebben te participeren in de samenleving door:  

o (chronische) psychische problematiek of lichamelijke, fysieke of verstandelijke 

beperkingen (zonder specifieke zorg- en /of begeleiding- of toezichtvraag waarvoor 

specialistisch begeleiding noodzakelijk is);  

o levensomstandigheden als langdurige armoede en problematische schulden;  

o (ernstige) taalachterstand  

o langdurige armoede en problematische schulden.  

o complexe Multi problematiek en een huisvestingsvraagstuk  

� Mantelzorgers van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of 

psychische aandoening, met extra aandacht voor de volgende mantelzorgers:  

o met een andere culturele achtergrond  

o van mensen met dementie  

o die jarenlang zorg verlenen, omdat deze groepen een hoger risico hebben om 

overbelast te raken. 

o jonge mantelzorgers met zorgtaken thuis  
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1 Informatie en advies 

Voor Amsterdammers die niet op eigen kracht de benodigde ondersteuning kunnen vinden, moet 

er een goede informatie en adviesfunctie zijn. Het college is daarvoor verantwoordelijk.  Die is in 

Amsterdam geregeld via drie kanalen: 

- Online vraagbaak www.amsterdam.nl/veelgevraagd 

- Telefonische dienstverlening via telefoonnummer 14020 

- De zeven stadsloketten in de stadsdelen, per 2017: het sociaal loket. In 2017 is het Sociaal 

Loket de verwijzer naar informele netwerken en basisvoorzieningen. De (bestuurscommissies 

in de) stadsdelen zorgen ervoor  dat het sociaal loket de juiste en actuele informatie heeft en 

houdt over de belangrijkste netwerken, instellingen en voorzieningen.  

 

 

2 Versterken pedagogische dragende samenleving en 

(talent)ontwikkeling bij jeugdigen (0-23 jaar) 

 

Afspraken 
Ouders en jeugdigen kunnen als het gaat om het versterken van de pedagogische dragende 

samenleving, talentontwikkeling en preventieve ondersteuning rekenen op ondersteuning. Die 

kan gegeven worden door een jongerenwerker, opbouwwerker, activiteitenbegeleider of 

pedagogisch medewerker. Om tot een pedagogische dragende samenleving te komen, is 

ontmoeting van (mede-)opvoeders en jeugdigen een eerste stap. Dus dat is een voorwaarde waar 

bestuurscommissies en college zich achter scharen. Ontmoeting is echter nooit een doel op zich, 

maar draagt bij aan het leren kennen en signaleren van de jeugdigen, hun (ontwikkel)vraag, talent 

en achtergrond.  

 

Stimuleren en faciliteren van de pedagogische dragende samenleving 

1) Professionals in de wijken werken met gemeenschappelijke uitgangspunten over 

opvoeden en opgroeien. 

2) Vrijwillige inzet bij buurtactiviteiten in de pedagogische dragende samenleving wordt 

gestimuleerd en gefaciliteerd. Zie voor een beschrijving van het werven, makelen, 

bemiddelen, trainen en waarderen van vrijwilligers hoofdstuk 3. Versterken vrijwillige 

inzet en informele netwerken. Zie ook afspraak 6 paragraaf 2.4 kwaliteit, met afspraken 

over het afdekken van de risico’s van vrijwilligers die werken met kinderen.  

3) Kinderen kunnen terecht in laagdrempelige activiteiten waar zij veilig kunnen spelen en 

hun opvoeders ervaringen kunnen delen, waar een professional gemakkelijk benaderbaar 

is voor advies en ondersteuning. Ook voor jongeren vinden laagdrempelige activiteiten 

plaats waar professionals beschikbaar zijn voor vragen.  

 

Brede talentontwikkeling voor jeugd in het stadsdeel 

Jeugdigen: 

4) hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, ongeacht hun 

persoonlijke financiële situatie.  
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5) doen mee aan activiteiten waarbij er in elk geval aandacht wordt besteed aan een of meer 

van de volgende thema´s: sport & gezondheid, kunst & cultuur, natuur & techniek, media 

& communicatie en burgerschapsvorming & beroepsoriëntatie. 

6) kunnen rekenen op de juiste ondersteuning als zij hun talenten willen ontwikkelen. 

Professionals die de wijk kennen, geven die ondersteuning. 

7) worden gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaardeerd om initiatief te nemen in de wijk, om 

een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en rolmodel te zijn. 

 

Zorgen voor gerichte preventieve inzet voor kwetsbare jeugd 

8) Professionals bereiken kwetsbare jeugdigen, jeugdigen zonder zinvolle vrije 

tijdsbesteding en jeugdigen met lichte problematiek met een gerichte outreachende 

inzet. De professionals werken in alle stadsdelen volgens dezelfde set prioriteiten, die 

vanaf 2017 de basis vormen voor de ‘Subsidie regeling’, de gemeenschappelijke titel 

waarop het stadsdeel  subsidieert.  

9) Ondersteuning, begeleiding en advies vinden plaats binnen een positief pedagogisch 

klimaat.  

10) Ouders kunnen in de buurt informatie, advies en ondersteuning krijgen bij kleine 

problemen of bij dreigende schooluitval. Deze voorzieningen zijn herkenbaar en 

laagdrempelig toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

11) In elk stadsdeel is er voor jongeren in de leeftijd van 12/23 

jaar een voorziening (digitaal of fysiek) waar zij 

laagdrempelig en anoniem advies kunnen krijgen over 

allerlei onderwerpen (werk, school, geldzaken, rechten en 

plichten, seks, enzovoort).  

12) Jongeren kunnen in elk stadsdeel rekenen op 

ondersteuning bij de overgang van school naar school, 

dagbesteding en/of werk.  

13) In ieder stadsdeel is ondersteuning beschikbaar  voor 

jongeren die moeite hebben met het vinden van een stage. 

14) Informele en formele partners binnen de pedagogische 

dragende samenleving en talentontwikkeling weten de 

ouder- en kindteams te vinden en verwijzen naar hen door. 

Omgekeerd zorgen ouder- en kindteams dat zij 

samenwerken met informele partners in de pedagogische dragende samenleving. 

 

3   Versterken vrijwillige inzet en  informele netwerken 
 

Afspraken 
De activiteiten in deze afspraken kunnen worden aangeboden door een vrijwilligerssteunpunt, 

een welzijnsorganisatie die verantwoordelijkheid draagt voor een Huis van de Wijk (of van de 

Buurt), een participatiemakelaar, locatiemakelaar, welzijnswerker, jongerenwerker, 

opbouwwerker of vrijwilligerscoördinator, kwartiermaker GGZ etc.  

 

Amsterdammers kunnen rekenen op ondersteuning op de volgende gebieden: 

Taakverdeling college en 

bestuurscommissies  

� De bestuurscommissies zijn 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van afspraken 1 tot en 

met 9, afspraak 11, 12 en 13. 

� Het college is verantwoordelijk 

voor het realiseren van afspraak 

10. 

� Er ligt een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het 

realiseren van afspraak 14. 
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Werven, stimuleren en waarderen 

1) Mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor hun medemens of de buurt worden in elk 

stadsdeel geattendeerd op de mogelijkheden van vrijwillige inzet, en worden gestimuleerd 

en uitgenodigd zich in te zetten voor hun omgeving en voor mensen die hulp en steun 

nodig hebben.  

2) Vrijwillige inzet wordt gestimuleerd en vrijwilligers worden geworven onder 

gepensioneerden en expats, de zogenaamde kansgroepen.  

3) Mensen die zich vrijwillig inzetten worden in elk stadsdeel gewaardeerd.  

 

Makelen en bemiddelen 

4) In elk stadsdeel is een ‘match’-plek (digitaal en/of fysiek) waar mensen die zich vrijwillig 

willen inzetten en mensen die ondersteuning nodig hebben, elkaar kunnen vinden. 

5) Amsterdammers die vrijwilligerswerk willen doen in georganiseerd verband, kunnen als ze 

dat niet op eigen kracht kunnen regelen, terecht bij een organisatie die zich op enige 

manier met vrijwillige inzet bezighoudt, die past bij hun wensen en of talenten.  

 

Adviseren, begeleiden, trainen en verbinden 

6) Amsterdammers die zich vrijwillig willen inzetten voor mensen die steun of hulp nodig 

hebben, krijgen trainingen om benodigde competenties te leren en om de inzet met plezier 

te kunnen (blijven) leveren.  

In elk stadsdeel: 

7) is er voor mensen die zich vrijwillig willen inzetten of netwerken 

willen vormen, waar nodig, advies en begeleiding beschikbaar 

voor kortere of langere tijd.  

8) kunnen inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor mensen 

die steun of hulp nodig hebben en mensen uit informele 

netwerken contact leggen met professionals in het kader van 

signalering, samenwerking en uitwisseling van kennis.  

9) kunnen organisaties en bewonersnetwerken advies en 

begeleiding krijgen bij het werven van en werken met 

vrijwilligers uit minder zelfredzame groepen (fysieke en sociale 

toegankelijkheid). 

10) worden Amsterdammers die zich willen inzetten als maatje of 

buddy voor minder zelfredzame Amsterdammers, waaronder 

personen met complexe multi-problematiek en een huisvestingsvraagstuk ondersteund 

o.a. door middel van deskundigheidsbevordering.  

  

Taakverdeling college en 

bestuurscommissies:  

� De bestuurscommissies zijn 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van afspraken 1, 

4, 7, 9.  

� Er ligt een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor 

het realiseren van 

afspraken 2, 3, 5, 6, 8 en 10.  
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 4   Activering en Participatie  

 

Afspraken  

 

Basisvoorziening activering en participatie  

1) Amsterdammers uit de doelgroep kunnen er, waar nodig, op rekenen dat er in elk stadsdeel 

aanbod of activiteiten worden gefaciliteerd en gerealiseerd gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid van de bewoner, waarbij de bewoner zo veel mogelijk zelfstandig: 

• Een dagstructuur invult.  

• Vaardigheden kan oefenen en ontwikkelen die bijdragen aan zelfstandig blijven wonen.  

• Een gezond(er) beweeg-, eet- en leefpatroon aanneemt.  

• Een sociaal netwerk onderhoudt en uitbreidt.  

• Deelneemt aan algemene voorzieningen en activiteiten. 

• Een bijdrage levert aan de samenleving.  

• Vaardigheden opdoet die de afstand tot de arbeidsmarkt 

helpen verkleinen.  

• Basisvaardigheden kan oefenen op het gebied van taal, rekenen, en omgaan met geld, 

computer en internet. 

2) De activiteiten of dienstverlening in het kader van de basisvoorziening activering en 

participatie vinden met een zekere regelmaat plaats. Dit met het oog op de functie die deze 

activiteiten hebben in het bieden van structuur in het leven van de deelnemers. 

3) Amsterdammers kunnen in elk stadsdeel terecht in sociale accommodaties zoals Huizen van 

de wijk voor het zelf organiseren of deelnemen aan activiteiten.   

De bestuurscommissies zijn 

verantwoordelijk voor 

afspraken 1, 2 en 3.  
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5 Mantelzorgondersteuning 

 

Afspraken 
Basisvoorzieningen mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgers die overbelast dreigen te raken, kunnen rekenen op de volgende ondersteuning: 

 

Praktische hulp:  

1) In elk stadsdeel waar betaald parkeren van kracht is worden parkeermogelijkheden 

voor mantelzorgers geboden. 

Emotionele en educatieve steun 

2) Ter ondersteuning van de (jonge) mantelzorger zijn er in elk stadsdeel mogelijkheden 

voor trainingen, voorlichting en contact met andere mantelzorgers.  

3) Er wordt jaarlijks waardering georganiseerd op de dag van 

de mantelzorger en voor jonge mantelzorgers in het project 

“de week van de jonge mantelzorger”.  

Informele respijtzorg  

4)  Mantelzorgers hebben de mogelijkheid van tijdelijke 

overname van mantelzorgtaken. Deze wordt onder andere 

geleverd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn hier goed 

op toegerust, waardoor mantelzorgers met vertrouwen de 

zorg voor hun naaste kunnen overlaten om zelf op adem te 

kunnen komen. Als er sprake is van mantelzorgers die ook 

lijfgebonden zorgtaken hebben, dan kunnen vrijwilligers 

worden ingezet voor toezichthoudende respijtzorg taken in 

combinatie met wijkzorg. In dat geval neemt een 

gediplomeerde verpleegkundige of verzorgende deze 

lijfgebonden taken over.  

Ondersteuningsaanbod complexe mantelzorgsituatie 

5) Als blijkt dat er meer nodig is dan informatie en advies, dan 

biedt de maatschappelijke dienstverlening binnen de 

wijkzorg individuele hulp en dienstverlening of collectieve 

ondersteuning. Dit is onder andere het geval als er sprake is 

van (dreigende) overbelasting of als er sprake is van een 

mantelzorger met een complexe mantelzorgsituatie. 

6)  Jonge mantelzorgers kunnen een beroep doen op de ouder- 

en kindadviseur als de combinatie van school en zorgtaken thuis te zwaar wordt. 

 

 

Taakverdeling college en 

bestuurscommissies:  

� Bestuurscommissies zijn 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van afspraken 1, 2 

en 4. 

� Het college is 

verantwoordelijk voor 

realiseren van afspraken 5 en 

6. 

� Er ligt een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het 

realiseren van afspraak 3.  

� Het college neemt het initiatief 

om met de bestuurscommissies 

en de maatschappelijke partijen 

om tot een voorstel te komen 

voor de waardering van 

mantelzorgers en de invulling van 

de mantelzorgdag.  
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6 Basis maatschappelijke dienstverlening  
 

Afspraken  
Basisdiensten maatschappelijke dienstverlening  

Voor Amsterdammers met specifieke problemen die (tijdelijk) 

regieverlies ervaren of de regie dreigen te verliezen en onvoldoende 

zelfredzaam zijn om de problemen zelf of met hulp van een sociaal 

netwerk op te lossen, is de volgende ondersteuning beschikbaar: 

 

Collectieve hulp- en dienstverlening 

1) Mensen uit de doelgroep kunnen in elk stadsdeel gebruik maken 

van (preventieve) groepsactiviteiten die zonder doorverwijzing 

en of vraagverheldering toegankelijk zijn en gericht zijn op het 

versterken en behouden van de zelfredzaamheid. 

2) Ondersteuning bij het oplossen van problematiek vanuit 

betreffende wet- en regelgeving, voorzieningen en instanties die 

de primaire bestaansvoorwaarden betreffen, als ze dat niet 

zelfstandig kunnen. 

 

 

7   Realisatie basisvoorzieningen en ruimte voor 

maatschappelijk initiatief 
 

Afspraken 
Succesfactor: Van buiten naar binnen werken; weten wat er speelt in 

een wijk 

Van buiten naar binnen werken, weten wat er speelt in een wijk en 

werken vanuit de behoefte van bewoners (jong en oud), 

ondernemers, bezoekers. Gemeente, bewoners en professionals 

investeren in een gedeelde analyse van de opgaven. De Gemeente 

Amsterdam laat datgene los wat de andere partijen kunnen doen. 

De onvoorziene kansen die vanuit de kracht in de buurt ontstaan, 

worden snel verzilverd doordat de Gemeente Amsterdam meedenkt 

en meewerkt. 

 

Succesfactor: Van bolwerk naar netwerk: co-creatie stimuleren 

Projecten worden vaker gerealiseerd in co-creatie, over de grenzen 

van de eigen organisaties heen. Er ontstaan zo nieuwe verbindingen 

tussen actieve bewoners en professionals, en dit kan leiden tot 

nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van vraagstukken. De 

toenemende digitalisering van de samenleving draagt hier mede aan 

bij, doordat het gemakkelijker wordt om kennis, informatie, inzet en 

middelen te delen en te bundelen op een nieuwe manier. Deze 

� Bestuurscommissies investeren 

in nieuwe manieren waarop 

bewoners en ondernemers de 

inhoud van gebiedsplannen en 

gebiedsagenda’s mee kunnen 

bepalen.  

� Bestuurscommissies informeren 

Amsterdammers over de manier 

waarop ze invloed kunnen 

uitoefenen op de aanpak in hun 

gebied (gebiedsagenda) en hoe 

ze hierin een rol kunnen spelen.  

 

� Bestuurscommissies faciliteren 

het in co-creatie realiseren van 

initiatieven die bijdragen aan de 

dragende samenleving. 

� Als de samenwerking tussen 

partijen niet vanzelf gaat, stuurt 

de bestuurscommissie hier alleen 

op als samenwerking gewenst is 

om beleidsdoelstellingen te 

realiseren.  

Taakverdeling college en 

bestuurscommissies:  

� De bestuurscommissies zijn 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van de 

basisdiensten 

maatschappelijke 

dienstverlening zoals 

beschreven in 6.3.1.  

� Het college is 

verantwoordelijk voor het 

realiseren van de 

maatschappelijke 

dienstverlening binnen 

wijkzorg. 
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ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van dienstverlening door de gemeente, waarbij deze 

steeds meer de nadruk legt op procesregie in plaats van projectregie. 

 

Succesfactor: Professionals nieuwe stijl: 

 lerende en onderzoekende houding 

Professionals nieuwe stijl van de gemeente en maatschappelijke 

organisaties hebben een lerende en onderzoekende houding, 

kunnen de juiste vragen stellen en de dilemma’s verdragen die 

doorhun vernieuwingspraktijk ontstaan. Het zijn teamspelers 

die de rol van de andere spelers – als bewoners (als 

consumenten en medeproducenten), ondernemers, bestuurders 

en managers – begrijpen en ondersteunen. De Gemeente 

Amsterdam verwacht deze open en onderzoekende houding bij haar opdrachtnemers en 

faciliteert deze waar nodig.  

 

Succesfactor: Verantwoording en financiën nieuwe stijl 

Geld is een voorwaarde voor innovatie, uit eerder genoemd 

onderzoek blijkt echter ook dat het goed is om niet teveel de 

focus op de financiën te leggen bij het faciliteren van 

initiatieven: Het is belangrijk dat geld bij een initiatief niet het 

startpunt is. Ander kapitaal blijkt in de praktijk net zo goed van 

doorslaggevend belang voor het slagen van een initiatief: 

fysieke ruimtes, kennis, ondernemerschap, innovatieve 

inzichten, vaardigheden – bijvoorbeeld met de sociale media – 

of een specifieke positie binnen een doelgroep. 

Het college en de bestuurscommissies 

stimuleren dat professionals die in de 

wijken werkzaam zijn, kennis hebben van 

aanwezige (informele) netwerken, sociale 

ondernemers en bewonersinitiatieven, en 

bereid en in staat zijn tot samenwerking 

op basis van gelijkwaardig partnerschap 

� In elk stadsdeel maakt een flexibel 

gebiedsbudget het mogelijk om 

maatschappelijke initiatieven die een 

bijdrage kunnen leveren aan het 

realiseren van basisvoorzieningen, 

beleidsdoelstellingen en/of opgaven, 

in een gebied te faciliteren. 

� De bestuurscommissies 

experimenteren met nieuwe vormen 

van budgettoekenning evaluatie en 

horizontale verantwoording. 

� College en bestuurscommissies 

regelen dat er fysieke ruimtes in de 

wijken beschikbaar zijn. 
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