
We zijn op 1 april gestart met zes buurtteams
en hebben vrijwel direct een positieve beweging naar continuï-
teit van ondersteuning in gang gezet. We worden goed gevonden,  
zowel door Amsterdammers als door verwijzers.  Het buurtteam 
biedt gratis ondersteuning bij vragen of problemen over zorg,  
wonen, gezondheid, werk, geld, meedoen of veiligheid. We zoeken 
samen met de Amsterdammer naar oplossingen voor deze vragen, 
dichtbij in de buurt.

Zorg    Geld    Wonen    Gezondheid     Werk    Ontmoeten    Veiligheid

In elk buurtteam werken buurtteammedewerkers vanuit verschil-
lende achtergronden: voorheen maatschappelijk werkers, oud  
Samen Doeners, Ambulante Ondersteuners vanuit de zorgaanbie-
ders en betaalde Ervaringsdeskundigen. De zes buurtteams worden 
aangestuurd door drie teamleiders onder leiding van een manager 
buurtteams.

Schuldhulpverlening 
Samen met de Amsterdammer werken wij aan een oplossing voor 
de schulden die er zijn, zodat de Amsterdammer daarna zelfstandig 
en zonder schulden weer verder kan. 

Trots op team Schuldhulpverlening, dat zij ondanks 
alle veranderingen, verloop van medewerkers en de corona- 
periode zich staande hebben weten te houden. En dan ook nog 
de Amsterdammers hebben kunnen motiveren. Chapeau!

Succesvolle start
van de buurtteams
 
Dit jaar stond vrijwel volledig in het teken van de 
succesvolle start van de buurtteams op 1 april. We zijn 
gestart met 6 buurtteams verspreid over heel Nieuw-West. 
Om dit mogelijk te maken verwelkomden wij maar liefst 
80 nieuwe collega’s. De helft daarvan namen wij over van 
andere organisaties uit de stad.

We zijn blij dat we direct vanaf de start goed gevonden 
werden door de Amsterdammers uit Nieuw-West, 
mede door onze aansprekende en herkenbare nieuwe, 
stedelijke huisstijl. Het aantal aanmeldingen overtrof de 
verwachtingen. Wel zagen wij dat we door corona helaas 
minder bezoekers hebben mogen ontvangen op onze 
laagdrempelige inlopen en spreekuren. We gaan ervan uit 
dat zich dat in 2022 herstelt.

De samenwerking vanuit de buurtteams met onze 
netwerkpartners in de sociale basis, het OKT, de huisartsen 
en alle partijen in de zorg verloopt voorspoedig en krijgt 
de komende jaren nog veel aandacht. Wij maken intensief 
gebruik van de kennis van onze coalitiepartners HVO-
Querido, perMens en Sensa Zorg en we weten elkaar goed 
te vinden.   

Ik ben er enorm trots op dat we met elkaar onder deze pittige 
omstandigheden zo’n voortvarende start met buurtteams 
hebben kunnen maken en wil al onze medewerkers en 
vrijwilligers bedanken voor hun ongelofelijk flexibele inzet 
en professionaliteit in tijden van verandering. Zij hebben 
dit samen mogelijk gemaakt!

Hartelijke groet,

Sylvia den Hollander
Directeur-bestuurder SEZO en 
Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West

Sociaal Raadslieden
Onze Sociaal Raadslieden ondersteunen Amsterdammers met bij-
voorbeeld financiële en juridische hulpvragen in Nieuw-West. Bij 
vragen over bijvoorbeeld de belastingaangifte of het aanvragen van 
uitkeringen of toeslagen van de Belastingdienst.

Ondanks corona zijn we gewoon door gegaan en hebben zo veel als 
mogelijk de Amsterdammers geholpen. De drive om te ondersteunen 
was zeker in deze periode ongekend groot en daar zijn we heel trots 
op.
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Cliënten traject  
Buurtteamondersteuning 
gestart en

aanmeldingen met  
daarin vragen om  
informatie en advies 

2.0612.061
6.0136.013

Trajecten gestart Trajecten gesloten

2021 5.228 5.131
2020 4.493 4.782

Onze Sociaal Raadslieden worden
dus steeds beter gevonden!

1.008 1.008  gestarte trajecten! 

In  2020 In  2020 waren ditwaren dit  965965  trajecten.  trajecten.



Trajecten gestart voor 
intakes en herintakes669669

Het team Vroeg Eropaf krijgt meldingen van  
Amsterdammers met een betalingsachterstand.  

Het team benadert actief de Amsterdammer, 
biedt hulpverlening op maat en verwijst door  
als  dat nodig is, intern en extern.  
 
Door deze aanpak proberen wij te voorkomen dat de Amster-
dammer in ernstige schuldproblemen kan komen en bijvoor-
beeld te maken krijgt met ontruiming of het afsluiten van 
water en/of energie. Vroeg Eropaf werkt intensief samen met 
woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, 
maatschappelijke dienstverleners en de gemeente. 
 
In tijden van corona, onderbezetting en de steeds moeilijkere 
casussen hebben de teams Vroeg Eropaf en Eropaf heel veel 
Amsterdammers kunnen bereiken en kunnen helpen.  

Team Eropaf heeft ook veel Amsterdammers 
kunnen helpen om ontruimingen te voorkomen. 
Beide teams hebben zich enorm ingezet!

Het team Eropaf krijgt meldingen van mogelijke uithuiszet- 
tingen binnen van de gemeente. Het team gaat eropaf, werkt 
outreachend en probeert ontruiming te voorkomen. 

 
Dit  kan zijn door bemiddeling met de deurwaarder en de  
verhuurder. Het team Eropaf werkt intensief samen met 
woningcorporaties, deurwaarders, meldpunt zorg en overlast, 
maatschappelijke dienstverleners en de gemeente.  

Gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire bieden we de juiste hulp aan op diverse levensgebieden. 

We  zorgen ervoor dat deze zwaar beschadigde Amsterdammers weer hun leven op de rit krijgen. 
Dankzij de inzet van het minimaatwerkbudget hebben wij veel gedupeerde Amsterdammers financieel kunnen ondersteunen 
in afwachting van de ontvangst van hun tegoed vanuit de centrale overheid.

Gezien de financiële situatie van vele Amsterdammers, heeft de Voedselbank  
de regels voor aanmelding versoepeld. Hierdoor zijn de aanvragen voor de  
Voedselbank enorm gestegen.  

Top hoe het team deze groep Amsterdammers 
ondersteunt en kan doorwijzen.
De Voedselbank is niet alleen voor uitkeringsgerechtigden,  maar ook voor zij 
die werken en die het moeilijk hebben. 

Vroeg Eropaf en Eropaf 
bij elkaar: 
Het aantal niet bereikte Amsterdammers 

is 1.370. In 2020 was dit 1.970  

Dit betekent dat we een 
stuk meer Amsterdammers 
bereiken!

Team Vroeg Eropaf Team Eropaf

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

Voedselbank
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Aantal meldingen  4.497
Meldingen bereikt: 2.615
Percentage bereikt: 58%

Aantal meldingen  191
Meldingen bereikt: 173
Percentage bereikt: 91%

Er zijn 311 meer meldingen 
binnengekomen dan in 
2020 en het percentage 
bereikte Amsterdammers is 
gestegen van 54% naar 58%.

Er zijn 6 meldingen 
meer dan in 2020 
binnengekomen, en  
het percentage bereikte 
Amsterdammers is 
gestegen van 82% naar 91%. 
Een mooie groei!

715 715 trajectentrajecten   

Gestart in het kader van ondersteuning van gedupeerden

Altijd hulp dichtbij
in Amsterdam Nieuw-West



Vrijwilligers zijn een verrijking voor onze organisatie, daarom 
streven wij ernaar om alle teams met vrijwilligers te laten 
werken. Werken met vrijwilligers is voor onze organisatie een 
strategische keuze.  
 
Vrijwilligers stellen andere 'waarom-vragen' 
aan professionals/de organisatie en houden 
daarmee onze kijk op het werk scherp en fris.
 
Wij hopen dat wij met het bieden van vrijwilligerswerk ook 
meerwaarde voor onze vrijwilligers creëren, zoals het verster-
ken van hun arbeidsmarktpositie en hen de mogelijkheid bieden 
om (weer) 'op maat' mee te doen aan de maatschappij. 

Op 31 december 2021 waren er 80 vrijwilligers, 

waarvan 25 vrijwilligers actief op de spreekuren.  

Ook waren er 4 ondersteuners bij Schuldhulpverlening 

en 9 ondersteuners bij het buurtteam.

Als SEZO/Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West zijn we graag makkelijk bereikbaar voor 
simpele financiële en juridische hulpvragen. Het is ons in 2021 gelukt om 10 laagdrempelige spreekuren  
per week te hebben: 
 
7 spreekuren  
3 WegWijsSalons met samenwerkingspartners   
 
 
Er zijn 2.060 unieke bezoekers op onze spreekuren langs geweest. 
 3.742 hulpvragen zijn beantwoord. 
De meeste bezoekers kwamen uit  Slotervaart (28%), 
 daarna Slotermeer (22%) en Osdorp (17%)

Deze inloopgelegenheid kent een spontane en gastvrije inloop waar de Amsterdammer  
op een laagdrempelige manier kan ’landen' in deze omgeving voor een vrijblijvend gesprek 
met ervaringswerkers en vrijwilligers (WegWijzers), ook als de Amsterdammer nog geen  
concrete hulpvraag heeft. Zij proberen de behoeften of ondersteuningsvragen van deze  
(spontane) bezoekers te achterhalen. Op de achtergrond (back-office) zijn diverse  
professionals aanwezig.

Wij zijn trots op de meerwaarde die wij realiseren in de samenwerking met de netwerkpart-
ners De Groene Kans, MEE, onze Emancipatiecentra en de studenten van Buurtcampus. 

Door de opzet van de WegWijsSalons bereiken we nu Amsterdammers die wij voorheen niet 
bereikten. Ook zijn we beter in staat om de vraag achter de vraag te achterhalen en daar ook 
ondersteuning op te bieden.

Wij gaan in 2022 op meer 
plekken een WegWijsSalon 
starten.

TOEKOMST:TOEKOMST: 
 
In 2022 nemen we vrijwilligersbeleid onder de loep,  
zodat deze aansluit op onze nieuwe opdracht, onze 
nieuw samengestelde organisatie en de veranderende 
omgeving waarbinnen wij opereren. Wij gaan nog  
betere begeleiding & ontwikkelingsmogelijkheden  
en een doorlopende leerlijn voor onze vrijwilligers 
ontwikkelen.

Vrijwilligers Spreekuur

WegWijsSalons & Grip op je Geld
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Vrouw & 
Vaart Pluspunt

Bezoekers 86 25

31,5%
Percentage  
hulpvragen

Geldzaken Administratie

13,5%

De meeste bezoekers 35,1 %
zijn tussen de 30 en  50 jaar.

Pluspunt is geopend  Pluspunt is geopend  
vanaf oktobervanaf oktober

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West



227   Medewerkers

10     Stagiairs

41     Mannen

196    Vrouwen

42,8 jaar Gemiddelde leeftijd

182,24  Aantal FTE

 
Een enorme groei, overgang van ca.  
35 medewerkers Ambulante Ondersteuning (AO). 
In het komende jaar sturen we op een groei van  
ca. 40 FTE voor de hele organisatie. Trots op het feit 
dat iedereen een plekje heeft in een team en trots op de mede-
werkers die zo hard met elkaar aan de slag zijn om er een team 
van te maken!

De AO-medewerkers die zijn overgekomen, hebben veel ervaring 
op het gebied van praktische ondersteuning van de kwetsbare 
Amsterdammers en nemen veel kennis mee van allerlei 
doelgroepen. Met deze kwaliteiten zijn zij een verrijking voor de 
buurtteams. 

Personeelsgegevens
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Project Van Overleven Naar 
Leven (VONL)
 
Het project Van Overleven Naar Leven (VONL) is  
in 2021 afgerond. Ter gelegenheid hiervan is op 3 juni 

hierover een slotbijeenkomst georganiseerd.

Om de goede resultaten van het project Van Overleven naar 
Leven niet verloren te laten gaan, mogen wij tot eind 2022 een 
Kwartiermaker VONL aanstellen die zich bezighoudt met het 
verspreiden van de opgedane kennis en inzichten. 

116 volwassenen

204 kinderen

85 gezinnen waarvan:

35 gezinnen met 3 of meer kinderen+

38 éénoudergezinnen

22 keer afname van meer   
 dan € 10.000 schuld

6 keer huisuitzetting voorkomen

Geïnvesteerde € 1,00 levert € 1,92 op

Talentontwikkeling en ondersteuningsaanbod voor het hele  
gezin. Totaal 68 gezinnen ondersteund met de  
volgende verdeling naar hulpvraag:

Amsterdamse Familieschool

Werken met en vanuit ervaringsdeskundigheid brengt een ver-
nieuwde kijk op welzijn, zorg en ondersteuning. Sinds 1 septem-
ber zijn er in Nieuw West zeven betaalde Ervaringsdeskundigen 
aan de slag. De inzet van ervaringsdeskundigheid verscherpt en 
verrijkt het perspectief op de leefwereld. Ervaringsdeskundigen 
staan dichtbij Amsterdammers, herkennen ervaringsverhalen 
en zorgen, waar nodig, voor extra aansluiting. Deze verbindende 
kracht is een aanvulling binnen onze buurtteamorganisatie.

Ervaringsdeskundigheid

24% 
Ondersteuning bij financiën/schulden

11% 
Hulp bij contact met instanties (schriftelijk/telefonisch)

20% 
Aanvraag voorzieningen

2%
Taalles

16% 
Informatie & Advies

2% 
Aanmelding kinderopvang

25%  
Overig (= o.a. bezwaren, contact Veilig Thuis/OKT i.v.m. dakloosheid, 
woonvraag,  inkomenscheck, aangifte inkomensbelasting)

24%

11%

20%2%

2%

25%

16%

77 ervaringsdeskundigen betaald in dienst, 

66 Buurtteams Buurtteams 

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

verdeeld over 



Opvoedspreekuur:                                                                                                                                      

Er zijn 485 afspraken gemaakt met ouders en er zijn 

421 gesprekken gevoerd met ouders. 

In totaal heeft het opvoedspreekuur Amstelveen 199 trajecten 
uitgevoerd = 199  unieke gezinnen begeleid/gesproken. 

Er is een oudercursus gegeven in Amstelveen:

Peuter in Zicht

Opvoedspreekuur:   

Er zijn 85 afspraken gemaakt met ouders en er zijn 

82 gesprekken gevoerd met ouders. 

In totaal heeft het opvoedspreekuur Aalsmeer 48  trajecten 
uitgevoerd= 48 unieke gezinnen bereikt begeleid/gesproken. 

Er is een webinar over peuters gegeven en een 

oudercursus Peuter in Zicht

Opvoedadvies Amstelveen/Aalsmeer

 199 trajecten199 trajecten  48 trajecten48 trajecten

 AmstelveenAmstelveen  AalsmeerAalsmeer

 De EmancipatiecentraDe Emancipatiecentra

 199 199 unieke gezinnenunieke gezinnen  48 48 unieke gezinnenunieke gezinnen
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Opvoedadvies is er voor mensen die vragen hebben over de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. 

70-80% van de deelnemers aan de leerbedrijven op  
onze locatie  behaalt een diploma en gaat een  
vervolgopleiding doen of vindt een betaalde baan.

bereiken met een regulierprogramma van taal, sport,  taal, sport,  
voorlichting, cultuur, educatie en diverse  voorlichting, cultuur, educatie en diverse  
cursussencursussen wekelijks meer dan 1.3001.300 bewoners   bewoners  

en met incidentele activiteiten, ondanks de coronamaatregelen dit 

jaar nog eens meer dan 800 unieke bezoekers. 

 Indirect via het bieden van plek aan 13 organisaties  

met een vergelijke doelstelling ook zeker 1.000 unieke 
bezoekers.  
 
Het is daarmee de plek voor volwassen bewoners in  

Nieuw-West om zich te ontwikkelen. Vrouw en Vaart is  

sinds juli 2021 penvoerder van een stedelijke alliantie 

van vrouwenorganisaties voor gendergelijkheid in werk.

Emancipatiecentra 
Vrouw en Vaart en Daadkr8

SPEL & OPVOEDEN

Ondanks de lockdowns zijn alle spreekuren doorgegaan. 
Grotendeels online via beeldbellen of als de regels het 
toelieten, fysiek. De aantallen bereikte ouders zijn net 
zo hoog als in eerdere jaren, iets om trots op te zijn in 
deze bewogen tijden! En ook de oudercursus is fysiek 
doorgegaan, met inachtneming van alle maatregelen.  

Ook in Aalsmeer zijn het aantal bereikte ouders gelijk 
aan de voorgaande jaren. Ondanks de lockdowns is het 
gelukt om laagdrempelig bereikbaar te blijven voor 
ouders met opvoedvragen. De oudercursus heeft fysiek 
plaatsgevonden en er is voor het eerst een webinar  
uitgevoerd!

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

Spelinloop en Speluitleen
De Spelinlopen van SEZO in stadsdeel Nieuw-West zijn een laag-
drempelig aanbod voor jonge kinderen tussen tot de 0 en 2,5 jaar én 
hun ouders/verzorgers waar de kinderen worden voorbereid op het 
aanbod van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij de Spelin-
loop staat ontmoeten, spelen en bewegen centraal. 

Bij de Speluitleen kunnen kinderen van 
0 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers 
lid worden van de speluitleen en  
speelgoed lenen voor thuis.

3.6493.649 bezoekende opvoeders

4.0214.021 bezoekende kinderen

7474 wekelijkse groepen met een bereik van

1.3941.394 deelnemers, 9494 incidentele

bijeenkomsten met een bereik van   

858858 bezoekers, 954954 deelnemers, 

worden in hun ontwikkeling individueel gevolgd 

via de Piezomethodiek, 78 78 vrijwilligers actief.

Opvallend: in laatste 4 maanden 2021 net 
zoveel opvoeders en kinderen bereikt als 
in de eerste 8  maanden 2021. 

70-80%
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SEZO is naast Humanitas en de Regenbooggroep een van de 
organisaties die met TA-vrijwilligers thuisadministratie on-
dersteuning biedt. Met onze TA-vrijwilligers ondersteunen wij 
voornamelijk oudere Amsterdammers. Onze TA-vrijwilligers 
constateren veel eenzaamheid onder de Amsterdammers die zij 
ondersteunen. 

Quote TA - vrijwilliger Gerben: 

Digitalisering maakt de ouderen in onze  
samenleving steeds minder zelfredzaam. 
 De noodzaak van financiële maatjes zal  

hierdoor alleen maar toenemen.  

Op 31 december:Op 31 december:
 

Dit zijn 10 trajecten minder dan vorig jaar op 31 december.

 Er zijn nog steeds   1818  vrijwilligers actief 

Er waren   5353   nieuwe aanmeldingen

Budgethelden
Uit de tussenevaluatie blijkt dat er veel meer vragen achter de originele 
vragen liggen. Het is goed dat deze nu boven water komen. April 2022 
wordt het project afgerond en zal voor de Amsterdammers waar het voor 
nodig is passend aanbod en ondersteuning worden gezocht.

Start in november 2021. Samenwerking met Prana Nederland, een 
snelle interventie: uitvoeren van 52 Thuisadministratie intakes 
met als doel Rust en Balans in de TA-situatie en indien mogelijk, 
het zelfredzamer maken van de Amsterdammers.

De pilot met Kringwijs is gestart in oktober om de samenwerking 
tussen de buurtteams en de sociale basis te verbeteren en te  
verstevigen. 

Deze pilot is gebruikt op twee onderdelen:Deze pilot is gebruikt op twee onderdelen:

De evaluatie wijst uit dat vragen van Amsterdammers die weinig 
vertrouwen hebben in de reguliere dienstverlening, in deze  
samenwerking eerder zijn opgepakt door een gezamenlijk inzet 
van de buurtteams en Kringwijs.

Thuisadministratie (TA)

Pilots samenwerking  
met de sociale basis:
Budgethelden

Kringwijs

Meer informatie over  
Buurtteam Amsterdam Nieuw-West  
www.buurtteamamsterdam.nl/nieuwwest

Social meda: /buurtteamamsterdamnieuwwest

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

7575  Lopende TA trajecten

11
22

Het  koppelen van vragen van Amsterdammers die goed 
passen bij het veelal buurtgerichte versnipperde aanbod in 
de Sociale Basis.   

Het bereiken van Amsterdammers met weinig vertrouwen 
in instanties, die vaak ook moeite hebben met de taal en 
het formuleren van hun vraag.

Thuisadministratie
 
intakes uitvoeren52

Meer informatie over SEZO
www.sezo.nl


