Project SAMENredzaam heeft nog ruimte voor 5 sleutelfiguren!
Het project SAMENredzaam is een initiatief van enkele leden van de Wmo-Adviesraad Amsterdam
Zuidoost (Annyk Haveman en Miebet van der Most). Doel van het project is om uit te proberen en te
onderzoeken hoe in de Gaasperdamse buurten een gevoel kan ontstaan van dat mensen zich om
elkaar bekommeren, maar dan wel vanuit wederkerigheid. Dit doen wij door 10-15 sleutelfiguren (we
hebben er al 10!) op te leiden tot kwartiermakers die leiderschap bij zichzelf en bij de ander leren naar
boven te halen. Deze kwartiermakers gaan na de training zelf zes tafeltjessessies met hun natuurlijke
netwerk faciliteren, om (1) vragen en behoeften met elkaar te delen, (2) te kijken wat zij al voor elkaar
kunnen betekenen, en (3) hoe om te gaan met de resterende vraag, behoeften, noden en wensen
richting aanbieders.
De training van 6 bijeenkomsten bestaat uit ‘leren in omdenken':
(1) naar 'radicaal vraaggestuurd' (maar weet je wel waar jouw vraag/behoefte ligt, en die van de
ander? En hoe kun je daarin faciliteren?)
(2) naar 'wij zijn drager van onze eigen en elkaars oplossingen'
(3) hoe creëer je ‘natuurlijke’ netwerken en geef je vorm aan gezamenlijke oplossingen?
We maken daarbij gebruik van, en bouwen voort op verschillende beproefde methodieken, samen met
externe partners, o.a. Samenwonen Samenleven. De zes scholingsbijeenkomsten zijn op vrijdagen in
mei en juni.
Wij zoeken:
Nog 5 sleutelfiguren die voeling hebben met de vragen, wensen, ideeën van bewoners en/of
lotgenoten in Gaasperdam, en daar tenminste 9 maanden met ons, hun eigen netwerk en
verschillende organisaties mee aan de slag willen. De kwartiermakers gaan op zoek naar de vragen,
behoeften, wensen, noden o.a. wat betreft armoede, eenzaamheid, omgaan met bureaucratie rond het
verkrijgen van hulpmiddelen, vervoer van en naar ziekenhuis, hulp bij boodschappen, of opvoeding en
opvang van kinderen, en omgang met jongeren. De kwartiermakers werken toe naar 10-15
voorbeeldprojecten die overdraagbaar kunnen zijn naar ook andere wijken. We focussen in eerste
instantie op behoeften die in verband staan met welzijn en zorg. Het project SAMENredzaam
Gaasperdam is een Proeftuinproject gefinancierd door de Centrale Stad (van april tot december 2014).
Het project start op 9 mei 2014 met een conferentie, georganiseerd door de Wmo-Adviesraad
Amsterdam Zuidoost, en sluit in december ook weer af met een conferentie.
Gevraagde Kwaliteiten:
• Mensen met een groot hart, betrokken, inspirerend
• Voelhorens voor ‘wat speelt hier nu echt’
• De kansen in de problemen zien
• Leerbereid
• Communicatief vaardig
Wij bieden:
• Een training van 6 bijeenkomsten (op vrijdagen in mei en juni)
• 2 terugkombijeenkomsten (in september en oktober)
• individuele begeleiding tussen de tafeltjes sessies in, indien nodig
• Onkostenvergoeding voor de tafeltjes sessies (40 Euro per keer)
• De mogelijkheid van gebruik van aanvullende methodieken en vouchers.
Schriftelijke reacties kunt u zenden naar de projectleider Dr. Anne Stijkel (anne.stijkel@cocreatie.nl)
voor 1 mei. Voor evt. vragen of informatie over het project kunt u bellen met Annyk Haveman, 0653177802. De selectiegesprekken zullen worden gehouden op 8 mei in de avond.

