
    
 

UITNODIGING 
 
De WMO-Adviesraad Amsterdam Zuidoost en Stichting Samenwonen-Samenleven nodigen 
vertegenwoordigers van organisaties voor Zorg en Welzijn in Amsterdam Zuidoost en vertegenwoordigers 
van formele en informele bewonersorganisaties in Zuidoost van harte uit     
         

voor de Conferentie 
SAMENREDZAAM GAASPERDAM 

 
vrijdag 9 mei van 13.30 - 17.00 uur, start om 14 uur 

Plaats: Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 37,  1106 LP Amsterdam  (020) 30 30 930 
Aanmelden (verplicht), per mail naar aanmelden@samenredzaam.nu 

Toegang: gratis   
 
De conferentie markeert de formele start van het Project Proeftuin Samenredzaamheid, een doen- en 
leertraject dat in de periode april 2014 - december 2014 wordt uitgevoerd in Gaasperdam onder auspiciën 
van de WMO-Adviesraad Amsterdam ZO en de stichting Samenwonen-Samenleven, met subsidie van de 
gemeente Amsterdam. 
Doel van het project: onderzoeken welke condities gunstig zijn om in de Gaasperdamse buurten te 
bevorderen dat mensen zich om elkaar bekommeren, vanuit het principe van wederkerigheid. De 
training van sleutelfiguren die in hun buurt als kwartiermakers gaan optreden speelt een centrale rol in het 
project. In tafeltjesgesprekken die zij ieder met een aantal buurtgenoten gaan voeren, worden vragen en 
behoeften op het gebied van zorg en welzijn opgespoord en wordt met elkaar gezocht naar manieren om 
daar zelf of samen met anderen een antwoord op te vinden. De in Gaasperdam werkzame organisaties 
voor zorg en welzijn en zelfstandig gevestigde professionals wordt gevraagd deel te nemen aan de 
klankbordgroep van het project met het doel beter aan te kunnen sluiten bij de bewonersvraag.  
December 2014 wordt het project afgesloten met de publieke presentatie van de reis en het 
onderzoeksverslag.  
 
     PROGRAMMA 
 
13.30 - 14.00  Aankomst, inschrijven,  
14.00 - 14.10  Erik Sengers, voorzitter WMO-Adviesraad ZO, dagvoorzitter 
   Welkom. Herkomst en achtergrond proefproject; 1 van de 5 
14.10 - 14.25  Hans Krikke, directeur Samenwonen-Samenleven: “Sleutelfiguren en 

Samenredzaamheid, een mooie combi?” 
14.25 - 14.45  Anne Stijkel, projectleider Samenredzaam Gaasperdam,    
   voorgeschiedenis, het doel van de reis 
14.45 - 15.00  Sleutelfiguren ‘pitchen’ hun reisdoel  
15.00 - 15.15  Pauze 
15.15 - 16.10  Sleutelfiguren leggen congresdeelnemers/zorgaanbieders vragen voor omtrent 

hun project  
16.10 - 16.20  Bestuurder van ZIZO (onder voorbehoud): “Over samenwerking    
   professionals - informele bewonersgroepen” 
16.20 – 16.30 Urwin Vyent, namens de bestuurscommissie Amsterdam ZO: “Over de kansen 

van het project SAMENredzaam Gaasperdam” 
16.30 - 17.00  Dagvoorzitter Erik Sengers sluit af en nodigt uit tot de Borrel 


