
            

 
 

Samenwerkingsconvenant Alliantie Informele Zorg en Welzijn 
Amsterdam Oost 

 
 

1. Aanleiding om samenwerking aan te gaan 
Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI), de Ouderen Adviesraad Oost (OAR), en de 
WMOraad Oost hebben eind 2013 hun zorgen geuit over de ontbrekende positie en beperkte rol van 
de informele zorg- en welzijnaanbieders binnen de Wijkzorg 2014. Zij hebben gesignaleerd dat 
binnen deze ontwikkelingen de informele zorg- en welzijnsaanbieders een belangrijke rol toegediend 
krijgen op papier, zoals te lezen valt in het ontwikkeldocument Aanpak Wijkzorg 20141 en willen zich 
inzetten om dit ook in de praktijk te bewerkstelligen.  
Een aantal aanbieders (organisaties, stichtingen en verenigingen) van informele zorg en welzijn in 
Amsterdam Oost hebben met elkaar gesproken om de krachten te bundelen. Om zo het informele 
aanbod sterk te positioneren binnen de ontwikkelingen van de Wijkzorg 20142. Hieruit is de Alliantie 
Informele Zorg en Welzijn ontstaan. Inmiddels heeft Alliantie plaatsgenomen in de stuurgroep van 
het Wijkzorgteam als gelijkwaardige gesprekspartner. 
 

2. Initiatiefnemers  
SIPI  
SIPI is een kennis – en adviescentrum op het gebied van integratie en participatie van alle burgers in 
de Nederlandse samenleving. SIPI is gespecialiseerd in het begeleiden, versterken en trainen van 
niet-westerse migranten, laaggeletterden en mensen met enige afstand tot de samenleving. Ook 
begeleidt en adviseert SIPI informele organisaties en vervult zo een brugfunctie tussen formeel en 
informeel. SIPI ondersteunt en coacht de informele zorg- en welzijnsorganisaties van de Alliantie; de 
doelen, activiteiten en taken van de Alliantie worden door deze organisaties zelf uitgevoerd. Als een 
van de initiatiefnemers van de Alliantie zal SIPI dit initiatief ontwikkelen tot methodiek, zodat deze 
interventie ook in andere wijken en buurten kan worden uitgerold. Het intellectueel eigendom van 
de methodiek ligt bij SIPI.  
 
Vereniging Migranten Ouderen Centrum 55+ (MOC) 
MOC is een ouderencentrum en ontmoetingsplek voor migrantenouderen. MOC ondersteunt, 
begeleidt en adviseert oudere mannen en vrouwen in Amsterdam Oost. MOC biedt ondersteuning en 
geeft voorlichting onder meer over gezondheidsvraagstukken, en organiseert (sport)activiteiten, met 
als doel om oudere migranten uit hun isolement te halen. 
 
Stichting Onze Hoop 
Onze Hoop is voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families. De 
Stichting richt zich op verbetering van de situatie van migranten met een handicap of chronische 
ziekte en hun families d.m.v. het bevorderen van de maatschappelijke participatie en het terug 
dringen van hun sociaal isolement.  Stimuleren van de empowerment en zelfredzaamheid van de 
doelgroep. Trefwoorden zijn laagdrempeligheid, lotgenotencontacten en begeleiding.  Onze Hoop wil 
daar verandering in brengen. Onze Hoop is een onafhankelijke organisatie van migranten met een 
handicap of chronische ziekte.  
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 Ontwikkeldocument Aanpak Wijkzorg 2014- Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, september 2013 
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 In het kader van de transitie van extramurale zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ naar de WMO en de 

Zorgverzekeringswet, zijn de formele zorg- en welzijnsaanbieders, de gemeente Amsterdam, het zorgkantoor Amsterdam 
en zorgverzekeraar Achmea gaan samenwerken onder de titel ‘Wijkzorg 2014’.  



            

 
Vereniging Assadaaka  
Asssadaaka stelt zich ten doel: Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de 
samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een 
ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie 
en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond. En doet veel 
aan de bestaanskwaliteit van mensen met een handicap of chronisch ziekte te verbeteren en hun 
welbevinden te bevorderen. 
 
NOMA 
De Nederlandse bond Oudere Migranten Actief (NOMA) zet zich in voor oudere migranten vanaf 50 
jaar. De NOMA werkt nauw samen met de andere lokale ouderenbonden.  
 
Stichting De Bloem  
Stichting De Bloem is een intercultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen, met als doel het 
organiseren van ontmoetingen tussen maatschappelijk geïsoleerde vrouwen door het organiseren 
van allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om de vrouwen te activeren, motiveren en 
stimuleren tot terugkeer naar of intreding in de arbeidsmarkt. 
 
 

3. Doel en meerwaarde van dit samenwerkingsconvenant 
Met dit convenant wil de Alliantie het collectief informele zorg en welzijn versterken, toegankelijk en 
zichtbaar maken om zo de zelfredzaamheid van burgers in Amsterdam Oost te versterken. Tevens 
wordt het gezamenlijk streven naar duurzaamheid en vernieuwde samenwerkingsvormen tussen 
informele zorg- en welzijnsaanbieders vastgelegd. Waar mogelijk met ondersteuning van formele 
zorg en welzijn. Met dit convenant worden duidelijke en verplichtende afspraken gemaakt, om elkaar 
te versterken.  
 
De meerwaarde van dit partnerschap ligt in het enthousiasme van de deelnemende organisaties over 
de mogelijkheden die de Alliantie biedt. Ook zijn alle organisaties zeer begaan met het lot van hun 
wijk en zijn actief betrokken bij de verbetering van de wijk. Alle organisaties hebben een eigen 
specifieke expertise, eigen netwerk, kennis en ervaring met verschillende doelgroepen en zorg- en 
welzijnsaanbod. Het gaat om kleine organisatie die snel kunnen handelen. Ook is er een breed 
draagvlak voor dit partnerschap, zowel op bestuurlijk niveau, als bij de formele zorg- en 
welzijnsprofessionals en bij de achterban van de organisaties.  
 
Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren de partijen dat: 

- Zij zich akkoord verklaren met dit convenant; 
- Stichting Onze Hoop samen met SIPI de trekkers zijn. 
- SIPI penvoerder en woordvoeder is. Stichting Onze Hoop is vervangend woordvoeder. 
- SIPI methodiekontwikkelaar is, in samenwerking met de organisaties van de Alliantie 
- Zij zich verbinden aan en inzetten voor de onder punt 4 beschreven doelen van de Alliantie; 
- Zij instemmen met  de visie en aanpak Wijkzorg 2014 IB/OHG en met de visie van de Alliantie 
- Zij bereidt en in staat te zijn om te investeren. 
- Alle communicatie, PR die naar buiten wordt gebracht met betrekking tot de Alliantie 

gebeurd altijd in overeenstemming en afstemming met de betrokken organisaties. 
- Alle besluiten gaan in overleg 

 
 
 
 
 



            

 

4. Organisaties  
De Alliantie bestaat uit sociale ondernemingen die informele zorg en/of welzijn aanbieden aan wmo-
doelgroepen. Organisaties dienen rechtspersoon te zijn (bijv. een Stichting, Vereniging, VOF, 
Maatschap, B.V.).  Ze hebben kennis en expertise van en/of zijn ervaringsdeskundig in het verlenen 
van informele zorg- en/of welzijn. Ook hebben zij kennis van de lokale situatie en zetten zich in voor 
de belangen van de zorg- en welzijnsvragers.  De organisaties vaardigen iemand met 
beslissingsbevoegdheid af om plaats te nemen in de Alliantie en staan open voor samenwerking met 
andere organisaties uit de buurt. De organisaties die zich aansluiten bij de Alliantie hebben een 
gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar en respecteren elkaars identiteit. Er is geen sprake van 
onderlinge concurrentie. Het streven is transparantie, samenwerking en aanvulling waar nodig en 
waar kan.  De organisaties zijn bereidt zich maximaal in te spannen. Zonder structurele bijdrage en bij 
gebrek aan zichtbare inspanningsverplichting aan de Alliantie, kan er door besloten worden om 
afscheid te nemen.  

 
Organisatie:  Stichting Interculturele Participatie en Integratie 
Contactpersoon: Esma Salama 
Functie:  Trainer/adviseur  
 
Organisatie:  Stichting Onze Hoop  
Contactpersoon: Ahmed El Mesri 
Functie:  Voorzitter 
 
Organisatie:  MOC 
Contactpersoon: Mehdi el Ghalbzouri 
Functie:   Voorzitter 
 
Organisatie:   Verenging Assadaaka 
Contactpersoon: Abdelkader de Groot 
Functie:  Voorzitter 
 
Organisatie:  Stichting De Bloem  
Contactpersoon: Afifa Tadmine 
Functie:  Voorzitter 
 
Organisatie:  Stichting Noma  
Contactpersoon: Ahmed Youssef  
Functie:  Voorzitter 
 
Organisatie:  Stichting Atelier Kunst en Koken 
Contactpersoon: Mieke Maes 
Functie:  Directeur 
 
Organisatie:  Ouderen Advies Raad Oost 
Contactpersoon: Tunny Jongejan-Maat 
Functie:  Voorzitter 
 
 
 
 
 
 



            

 

5. Doelen, missie&visie van de Alliantie Informele Zorg en Welzijn 
De Alliantie wil zich positioneren als gesprekspartner van de gemeente en andere (formele) 
instanties als het gaat om informele zorg&welzijn aan wmo-doelgroepen. Samen met alle 
organisaties en partijen die zich aansluiten bij de Alliantie, zal er een plan van aanpak worden 
geschreven, waarin de doelen, missie&visie zal worden vastgelegd. Een van de onderdelen hiervan is 
het verdienmodel, om continuïteit, duurzaamheid en kwaliteit te waarborgen.  
 
Doelen  
Het doel van de oprichting van de Alliantie Informele Zorg en Welzijn is om samen te werken vanuit 
gelijkwaardigheid en vanuit aanwezige expertise. Om zo de positie van de informele zorg- en 
welzijnsaanbieders te versterken, door middel van kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.  
 
In het ontwikkeldocument Aanpak Wijkzorg 2014 wordt het belang van het aanbod van informele 
zorg en welzijn in de nieuwe werkwijze beschreven en benadrukt. De Alliantie is sinds februari 
partner van het kernteam Wijkzorg 2014. Dit houdt dat de Alliantie meepraat en meebeslist over de 
wijkgerichte zorg en ondersteuning in Amsterdam Oost. Dit is een belangrijke voorwaarde om de 
doelen van de Alliantie te bereiken. Als onderdeel van het kernteam Wijkzorg 2014 sluit de Alliantie 
aan bij de doelen zoals die staan beschreven in het samenwerkingsconvenant van het startgebied 
Indische Buurt/Oostelijk Havengebied. Dit houdt met name in dat er gezamenlijk vernieuwende 
arrangementen van zorg, welzijn en ondersteuning worden bedacht, ontwikkeld en toegepast.  
 
Missie & Visie 
De Alliantie streeft naar een krachtig, multicultureel en wijkgerichte partnerschap, die op een 
professionele en laagdrempelige manier maatwerk biedt aan haar cliënten (wmo-doelgroep) om zo 
de mate van zeggenschap te vergroten van zorgvragers over hun de te ontvangen zorg en welzijn. De 
aangesloten organisaties stimuleren en bevorderen zelfredzaamheid van de zorgvragers en bereiken 
zorgmijders, maken hen vindbaar en zichtbaar en stimuleren hen om gebruik te maken van zorg- en 
welzijnsaanbod. De Alliantie zet zich in voor het verwerven en ontwikkelen van vernieuwende 
samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg  en welzijnsdiensten en vindt hierbij aansluiting bij 
Wijkzorg 2014. 
 
De Alliantie kan slimme verbindingen maken tussen het formele aanbod en zorgbehoevenden en 
functioneert als een schakel hiertussen. Kernwaarden zoals solidariteit, gelijkwaardigheid, menselijke 
waardigheid staan hierbij centraal. 
 

6. Verplichtingen van deelname 
Elke organisatie wordt geregistreerd in de administratie van de Alliantie. Door de rechtspersoon 
(organisatie) is één persoon aangewezen als vertegenwoordiger van deze organisatie. Deze 
vertegenwoordiger neemt deel aan de vergaderingen, brainstormsessies, etc.  
 
Iedere vertegenwoordiger ondertekent een geheimhoudingsverklaring.  
Deelname aan de Alliantie kan door middel van schriftelijk opzegging worden beëindigd, waarbij de 
geheimhoudingsverplichting niet vervalt. De trekkers zijn bevoegd om met organisaties die de 
gemaakte afspraken en inspanningsverplichting niet nakomen, de overeenkomst met de betreffende 
organisatie te beëindigen. 
 
 
 
 
 
 



            

 
 

7. Ondertekening 
 
Organisatie:     ……………………………………………………………………. 

Naam rechtsbevoegd vertegenwoordiger: ……………………………………………………………………. 

Functie:     ……………………………………………………………………. 

 
 
Datum       Handtekening 
 
 
………………………..     …………………………………………..…… 
 
 
 
©Stichting Interculturele Participatie en Integratie, Amsterdam 2014 
 
 

 
 
 

 
  


