
Samenwerking
Er is veel samenwerking intern en ook vooral met 
andere organisaties. De transitie van cliënten is 
succesvol afgerond. Het zoeken naar personeel 
verloopt voorspoedig. De samenwerking met  
WegWijsSalon gaat goed. Samenwerking met OKT 
gaat op de familiescholen erg goed.

Schuldhulpverlening (SHV)
Schuldhulpverlening helpt Amsterdammers met het oplossen 
van een problematische schuldenlast door te stabiliseren en 
het verkrijgen van een schuldenregeling (MSNP/WSNP).

Jongerenschuldhulpverlening (JSHV)
Het team Jongerenschuldhulpverlening ondersteunt de jongeren van 18 - 27 
jaar en helpt hen door onder andere gebruik te maken van JSS (Jongeren Schul-
denvrije Start)-trajecten, voor jongeren die hiervoor in aanmerking komen. 
Alle jongeren krijgen van de hulpverleners een intensieve begeleiding en zij 
hebben hier dan ook meer tijd voor dan bij een regulier traject.

Topprestaties
Het aanmeldteam en de samenwerking hierin betekent minder 
wachttijd voor Amsterdammers. 
Na de brand op Riekerhaven heeft Buurtteam Slotervaart snel 
gehandeld en een apart team 
opgezet dat een week lang 
aanwezig is geweest op het 
complex. Er is snel actieve 
hulp geboden in samenwerking met woningbouwverenigingen 
en netwerkpartners.
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Aantal trajecten  
Buurtteamondersteuning

Aantal meldingen  
(Informatie & Advies)

1.9991.999
9.5529.552

"Minder wachttijd  
voor Amsterdammers"

We zijn samen met de andere  

disciplines (integraal) een armoede/energiespreek-

uur gestart in een relatief korte periode.

 
2022 was het jaar waarin Amsterdam 
Nieuw-West uit de coronatijd kwam 
en alles tot onze grote vreugde weer 
volledig open kon. Tegelijkertijd werd 
al snel duidelijk dat de energiecrisis 
grote gevolgen had voor ons allemaal, 
ook voor Amsterdammers die 
normaal gesproken geen beroep 
doen op onze ondersteuning. 
En inmiddels is duidelijk dat uit 
deze energiecrisis een structurele 
verandering naar voren komt: de 
toegenomen ongelijkheid in de 
samenleving (inflatie, woningcrisis) 
zorgt ervoor dat grote groepen 
mensen niet meer zelfstandig rond 
kunnen komen. Gelukkig zijn er door 
het rijk en de gemeente Amsterdam 
maatregelen genomen waardoor 
veel problemen tijdelijk opgelost 
kunnen worden, maar er is nog geen 
sprake van structurele oplossingen. 
Als buurtteams nemen wij samen 
met de gemeente en onze partners 
zoals de Hogeschool van Amsterdam 
en partijen in de sociale basis, de 
verantwoordelijkheid op ons om 
vooruit te kijken en voorstellen te 
doen hoe we om kunnen gaan met 
deze nieuwe wereld.

Afgelopen jaar is het onze 
medewerkers en vrijwilligers gelukt 
snel in te spelen op de wereld die 
van week tot week veranderde. 
Er werd ondersteuning geboden 
aan gevluchte Oekraïners, er werd 
een energiespreekuur gestart, 
we hebben onze zorgpartners 
geïnformeerd over hoe ze hun 

medewerkers konden ondersteunen 
bij te hoge energiekosten en ons 
team Vroeg Eropaf heeft ruim 
35% meer meldingen dan het jaar 
ervoor effectief kunnen oppakken. 
Tegelijkertijd hebben we hard 
gewerkt aan het opbouwen en 
uitbreiden van de buurtteams, 
zowel in Nieuw-West als in de hele 
stad.  2022 was het jaar waarin de 
buurtteams hebben kunnen laten 
zien dat we er zijn. We waren volop 
aanwezig in de media waardoor onze 
naamsbekendheid is vergroot. 

We hebben nieuwe WegWijsSalons 
geopend waarin we samen met 
onze partners uit de sociale basis 
laagdrempelig aanwezig zijn op die 
plekken in het stadsdeel waar de 
Amsterdammers toch al komen. 
Vanuit ons nieuwe hoofdkantoor in 
het voormalig Slotervaart Ziekenhuis 
zijn we steeds beter zichtbaar en 
aanwezig. We worden door bewoners 
en partners veel gevraagd aan te 
sluiten bij activiteiten of spreekuren 
in het stadsdeel. Daar zijn we blij 
mee, want het betekent dat we 
gewaardeerd worden. Maar het 
vraagt ook om focus en keuzes omdat 
we niet voldoende capaciteit hebben 
om aan alle vragen te voldoen.

De komende jaren gaan we door op de 
ingeslagen weg en bouwen we verder 
aan een effectieve samenwerking 
met de Ouder- en Kindteams en onze 
partners in de sociale basis, zodat de 
Amsterdammers in Nieuw-West met 
al hun vragen snel op de juiste plek 
terecht kunnen!

Hartelijke groet,

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

Vooruitkijken 
en snel  
inspelen op de 
veranderende 
wereld

"Trots op het team dat zij 
hun doelen ruimschoots 

behalen!"

1.068 1.068  gestarte trajecten! 



 Intakes en herintakes

Aantal meldingenAantal meldingen

Aantal meldingen bereiktAantal meldingen bereikt

Ter vergelijking in 2021 waren dit:

4.497 meldingen / 2.615 bereikte meldingen / 58% bereikt

Ter vergelijking in 2021 waren dit

424 intakes en herintakes. Dit is een 

stijging van 97%.

Ter vergelijking in 2021 waren dit:

191 meldingen / 173 bereikte meldingen / 91% bereikt

837837
6.1066.106164164

92% 
bereikt

4.7384.738151151

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 ver-
huurder. Het team Eropaf werkt intensief samen met woning-
corporaties, deurwaarders, meldpunt zorg en overlast, GGD, 
maatschappelijke dienstverleners en de gemeente.

De KOT-teamleden helpen de gedupeerde ouders/kinderen van de 
toeslagenaffaire met het op de rit krijgen van hun leven, op financieel, 
emotioneel en maatschappelijk gebied. 

Het team Voedselbank helpt de  
Amsterdammers met als belangrijkste 
doel om via (her)intakes de mensen te 
voorzien van een voedselpakket. 

Team Eropaf Team Vroeg Eropaf

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)

Voedselbank
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Sociaal Raadslieden (SR)
Onze Sociaal Raadslieden ondersteunen de Amsterdammers 
in Nieuw-West met financiële en juridische vraagstukken.

Trajecten gestart

Ter vergelijking in 2021 waren dit:

5.228 trajecten gestart / 5.131 trajecten gesloten

Trajecten 
gesloten

5.7295.729
5.4905.490

"Ondanks de hoge werkdruk heeft het team altijd
met volle overgave gewerkt om een positieve 
bijdrage te kunnen leveren."

"Het KOT-team gaat samen aan het werk om de  

werkwijze Van Overleven Naar Leven te implementeren.  

Er zal ook een ervaringsdeskundige aan het team  

worden toegevoegd op zeer kort termijn."

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

Het team benadert actief en op een outreachende manier de  
Amsterdammer en biedt hulpverlening op maat. Door deze aanpak 
proberen wij te voorkomen dat Amsterdammers in ernstige  
schuldproblemen kunnen komen en bijvoorbeeld te maken krijgen 
met ontruiming of het afsluiten van water en/of energie.  
Vroeg Eropaf werkt intensief samen met woningcorporaties,  
zorgverzekeraars, energieleveranciers, maatschappelijke dienst-
verleners en de gemeente. Daarnaast geeft het team energieadvies/
coaching met een energie-box aan huis bij de Amsterdammer. 

78% 
bereikt

139 139  Aantal trajecten gestart

562 562 Aantal trajecten in begeleiding
op 31 december.

"Het team heeft er voor 

gezorgd dat er geen 

wachtlijsten meer zijn en 

dat de Amsterdammer de 

weg naar de voedselbank 

goed weet te vinden".

"Het aantal meldingen voor Eropaf is afgenomen omdat woning-

corporaties en particuliere verhuurders steeds vaker en eerder een 

melding maken van een betalingsachterstand. Dit wordt dan een 

(V)EOA-melding en kan in dit stadium opgelost worden. Een positie-

ve ontwikkeling dat er minder Eropaf meldingen nodig zijn! Trots op 

de medewerkers dat ondanks dat de casussen steeds complexer 

worden, zij de meeste ontruimingen hebben kunnen voorkomen en 

dat het percentage bereikte Amsterdammers is gestegen."

"Trots op het team dat ondanks de  
enorme toename aan meldingen en de  
druk in verband met de energiecrisis  
het bereik in percentage is gestegen."



Vrijwilligers zijn een verrijking voor onze organisatie. Daar-
om 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/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 in de maatschappij.

"Ons nieuwe vrijwilligersbeleid is  
vastgesteld." 
 
"We hebben al jaren een vrij  
stabiele groep, betrokken vrijwilligers." 

"3 vrijwilligers hebben een arbeidscontract  
getekend bij onze organisatie." 
 
"De jaarlijkse viering van Internationale  
Vrouwendag is goed ontvangen door onze  
vrijwilligers."

Vrijwilligers
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Bij het Buurtteam zijn er  70 70 vrijwilligers   
actief op 31 dec 2022. Hiervan zijn er  
3535  actief op de spreekuren.  
 
Er zijn  33  vrijwilligers  actief bij SHV,  
2 2  vrijwilligers bij SR en  3 3 vrijwilligers  
bij het buurtteam.  

Er zijn 9  9 vrijwilligers actief op het  
dak- en thuislozenspreekuur.

Als SEZO/Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West zijn 
we graag goed bereikbaar voor simpele financiële en juridische 
vragen. Hiertoe hebben we in 2022 twee nieuwe WegWijsSalons 
(WWS) opgestart: WWS Zelfredzame Economisch Dakloze 
mannen en WWS Station Wildeman.
 
Toekomst: in 2023 gaan we al onze inlopen en 
spreekuren transformeren tot WegWijsSalons.

In 2021 waren er 2.060 unieke bezoekers  
en 3.742 hulpvragen beantwoord.

We hebben in 2022 twee nieuwe locaties betrokken: de Louwesweg  
(in het oude Slotervaartziekenhuis) en de Jan Tooropstraat. 

In totaal zijn 12.346 casussen gestart voor unieke Amsterdammers.  
Er kunnen meerdere trajecten plaatsvinden binnen één casus.  
Deze cijfers zijn exclusief de Amsterdammers die in de sociale basis worden geholpen.

Laagdrempelige toegang  
(o.a. spreekuren/WegWijsSalons)

26,4%

9,4%

11,6%

Top 3 categorie hulpvragen:

26,4% 
Geldzaken

11,6% 
Administratie

9,4% 
Voorzieningen

12   Openingen per week

2.500  Unieke bezoekers

4.667   Hulpvragen beantwoord

De meeste bezoekers kwamen uit Slotervaart.  
De meeste bezoekers waren  tussen de  
50 en de 59 jaar oud. 

 Succesverhalen!Succesverhalen!

 Wist u dit...Wist u dit...
WegWijsSalon Zelfredzame Dakloze Mannen

"Aanpak WegWijsSalon Zelfredzame Dakloze mannen realiseert 
een andere mindset en vergroot daarmee het zoekgebied.  

Hierdoor hebben 5 mannen een huis gevonden." 

"WWS Station Wildeman is vanaf het begin succesvol,  
wekelijks meer dan 30 bezoekers." 



262   Medewerkers

19     Stagiairs

48     Mannen

214    Vrouwen

43 jaar  Gemiddelde leeftijd

215    Aantal FTE
 
Dit is exclusief ZZP/Detachering
Dit zijn 11 personen, 9,28 FTE.

Personeelsgegevens
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Werken met en vanuit ervaringsdeskundigheid brengt een vernieuwde kijk op welzijn, zorg en ondersteuning. Daar waar de systeem-
wereld leidend is geworden, brengen ervaringsdeskundigen de leefwereld onder de aandacht. De sleutelrol van ervaringsdeskundigen 
is doorgedrongen. We onderzochten hoe we de waardevolle inzet nog meer tot bloei kunnen laten komen in de praktijk. 

 
Uitkomsten evaluatie:

+ Er is aandacht+ Er is aandacht  

+ Er is overeenstemming+ Er is overeenstemming
+ Er is behoefte aan duidelijkheid+ Er is behoefte aan duidelijkheid
+ We zijn toe aan een volgende stap!+ We zijn toe aan een volgende stap!

Familieschool/pakket
We zijn vol enthousiasme gestart met de familiepakketspreekuren en breiden de spreekuren steeds meer uit op meer scholen in Nieuw-West.  
De samenwerking met het OKT is belangrijk op de scholen en loopt goed.  
 
Voor het Familiepakket zijn ongeveer 125 gezinnen geholpen met de laagdrempelige inloopspreekuren op de scholen. Daarnaast veel korte 
ondersteuningsconacten op schoolplein, tijdens thema of koffie ochtenden. Dus het daadwerkelijke aantal ouders die steun hebben otnvangen 
is groter. Bij de Familieschool zijn 55 gezinnen ondersteund.

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

"Het beschrijven van de rolomschrijving heeft  
geleid tot meer duidelijkheid en alertheid.  

Er is stedelijk meer kennis over ervaringsdeskundigheid en 
we vinden steeds beter een gezamenlijk geluid hierin. Hierop 

bouwen wij verder in 2023!"

*In 2021 waren er 227 medewerkers en 182,24 FTE.

"Hoogtepunt 2022 is de overgang van een externe 
HR-afdeling naar een interne HR-afdeling, waarbij alle 

processen zijn geoptimaliseerd."

We startten eind 2021 met 2 scholen en bedienen ondertussen 12 scholen. We proberen op allerlei manieren aan te sluiten bij 
de behoefte aan ondersteuning door het buurtteam van ouders en school. Zo neemt een buurtteammedewerker op een school 
deel aan het tweewekelijkse ZBO, worden er koffie- en themabijeenkomsten georganiseerd met het OKT en maken we flexibel 

afspraken met ouders die niet op school willen afspreken. 

Aantal   ervaringsdeskundigen ervaringsdeskundigen   

betaald in dienst:   77  

Verdeeld over 

6  buurtteams6  buurtteams

Familieschool (AFS):
  50%50% 

Aanvraag voorzieningen

13% 13% 
Hulp bij contact  
met instanties 
  17% 17% 
Informatie & Advies

Familiepakket:
  59% 59% 
 Overig*

11% 11% 
Sportvergoeding 
jeugd
  7%7% 

Scholierenvergoeding

Ervaringsdeskundigheid (ED)

50%
59%

13%
11%17%

7%

*Grotendeels gaat het om financiën, voorzieningen, inkomen.



Opvoedadvies 
Amstelveen/Aalsmeer

 202 trajecten202 trajecten

 72 trajecten72 trajecten

 AmstelveenAmstelveen

 AalsmeerAalsmeer
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In 2022 is het opvoedadvies uitgevoerd 
door 3 pedagogen. 

Bij onze emancipatiecentra is weer evenveel levendigheid als  

voor de coronajaren, met dagelijks veel bezoekers en enorm 

veel nieuwe aanmeldingen voor onze programma's. Bewoners, 

doorverwijzers en andere partners weten de centra snel te vinden 

want Vrouw en Vaart is het vrouwenemancipatiecentrum voor 

en door vrouwen in Nieuw- West en samen met Daadkr8  

als mannencentrum echt een belangrijke voorziening voor  

emancipatie en participatie in dit stadsdeel, uniek in Amsterdam! 

Emancipatiecentra 
Vrouw en Vaart en Daadkr8

SPEL & OPVOEDEN

In 2021 waren dit 199 trajecten.

In 2021 waren dit 48 trajecten.

In 2021 waren dit 74 wekelijkse groepen met een bereik van 1.394. 94 incidentele bijeenkomsten met een bereik van 858.  
954 deelnemers worden gevolgd volgens de Piëzomethodiek. 78 vrijwilligers actief.

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

Spelinloop en Speluitleen
2022 was een jaar vol ontwik-
kelingen. Op stedelijk gebied is 
de basistraining Spelen is leuk 
uitgerold, zijn we i.s.m. Universi-
teit Utrecht een onderzoek naar 
de effecten van de spelinloop op 
ouder en kind gestart en is er een 
begin gemaakt met de methodiek-
bechrijving voor de spelinlopen. 
Verder is er vanuit de samenwer-
king met de coalities gezonde en 
kansrijke start een aanbod voor 
jonge ouders met baby's ontwikkeld. En de spelinlopen zijn actief 
aangehaakt bij de werkgroep Het jonge kind van het Nationaal  
Programma Samen Nieuw-West.

5.597 5.597 bezoekende opvoeders

6.0146.014 bezoekende kinderen

8888 wekelijkse groepen met een bereik van  
 1.564 1.564 Met incidentele bijeenkomsten 
  

worden jaarlijks ook meer dan 1.5001.500 unieke 
 
bezoekers bereikt. 1.6001.600 deelnemers 
worden in hun ontwikkeling individueel gevolgd via de 
 

Piëzomethodiek en er zijn 146146  
vrijwilligers actief. Door ruimte te bieden aan  
verschillende initiatieven en organisaties zijn er zeker 
 

 50.00050.000 bezoekers op jaarbasis.

In 2021 waren dit 3.636 opvoeders  en 4.021 kinderen.

Trots op:
De ontwikkeling van het aanbod Baby's Beste Start.  

De actieve participatie in het masterplan, het onderzoek naar 
de effecten van de spelinloop op de opvoedingsvaardigheden en 

zekerheid van de ouders. Het bereik van de doelgroepkinderen bij de 
spelinloop is gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor en het bereik 

van de speluitleen Plus neemt sinds september 2022 flink toe.

Het aantal trajecten in Amstelveen in 2022 
is ongeveer gelijk aan die in 2021. Het aantal 

trajecten in Aalsmeer is wel enorm toegenomen. 
Verder zijn in beide gemeenten succesvolle  

oudercursussen over peuters gegeven.
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SEZO is naast Humanitas en de Regenbooggroep een van de organisaties die met vrijwilligers ThuisAdministratie- 
ondersteuning biedt in Nieuw-West. Onze TA-vrijwilligers ondersteunen voornamelijk oudere Amsterdammers. Zij zien veel een-
zaamheid. Ook constateren zij dat ouderen vanwege de toenemende digitalisering eerder niet-zelfredzaam zijn. 

Thuisadministratie (TA)

In de buurt voor Amsterdammers van Nieuw-West

Social media: /buurtteamamsterdamnieuwwest

Op 31 december 2022: Op 31 december 2022: 

121121 Trajecten en   117117 Nieuwe aanmeldingen. 

18 vrijwilligers actief18 vrijwilligers actief

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

In 2021 waren er 75 trajecten en 53 nieuwe aanmeldingen.

Mooie start met de deskundigheidsbevordering (kennis van verschillende disciplines in onze  
organisatie, grenzen stellen) van onze TA- vrijwilligers. In 2023 gaan we hiermee verder. 

Altijd hulp dichtbij
in Amsterdam Nieuw-West

Meer informatie over SEZO
www.sezo.nl

https://twitter.com/BTNieuwWest
https://www.linkedin.com/company/buurtteamamsterdamnieuwwest/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/buurtteamamsterdamnieuwwest/
https://www.facebook.com/buurtteamamsterdamnieuwwest

