
    
	  

	  
	  

"Samen	  redden	  we	  het!"	  
CONTOUREN	  VAN	  COÖPERATIE	  SAMENREDZAAM	  	  

 
 

LUSTRUM-‐Conferentie	  
Maandag	  21	  maart	  2016,	  12.30	  -‐	  18.00	  uur,	  Buurthuis	  Holendrecht	  

	  
Dagvoorzitter:	  Marion	  Ubbergen,	  kwartiermaakster	  SAMENredzaam	  

 
Kom	  ook	  en	  meld	  je	  aan	  via	  kimberley@samenredzaam.nu	  
Toegang:	  gratis,	  inclusief	  LUNCH	  en	  BORREL,	  	  maar….	  vol	  is	  vol,	  dus	  wees	  er	  snel	  bij!	  

	  
 
Door	  allerlei	  decentralisaties	  gaan	  steeds	  meer	  taken	  van	  de	  overheid	  naar	  de	  bewoners.	  Wij	  als	  bewoners	  

willen	  zelf	  (mee-‐)bepalen	  hoe	  we	  ons	  leven,	  welzijn,	  wonen,	  zorg	  en	  werk	  organiseren.	  Met	  elkaar	  -‐	  jong	  en	  

oud	  -‐	  kunnen	  we	  'er	  zijn'	  voor	  elkaar,	  deels	  voor	  elkaar	  zorgen.	  Zo	  kunnen	  we	  veel	  zorg	  voorkomen,	  

uitstellen,	  soms	  als	  vrijwilliger	  maar	  ook	  betaald.	  Dat	  vraagt	  wel	  om	  goede	  afstemming	  met	  in/formele	  

partijen.	  Ook	  kunnen	  we	  als	  bewoners(-‐organisaties)	  onze	  huizen	  energiezuinig	  en	  levensloopbestendig	  

maken	  en	  zorg	  dragen	  voor	  onze	  leefomgeving,	  op	  het	  gebied	  van	  veiligheid,	  groenbeheer,	  voedsel,	  afval.	  

Gaat	  het	  ons	  lukken	  om	  in	  Zuidoost	  -‐	  samen	  met	  in/formele	  partners	  -‐	  wonen,	  welzijn,	  zorg	  en	  participatie	  

beter	  te	  maken	  dan	  het	  nu	  is?	  	  Op	  een	  manier	  waarop	  iedereen	  mee	  kan	  doen	  en	  van	  betekenis	  is?	  Én	  zo,	  

dat	  we	  er	  bovendien	  lokaal	  zelf	  geld	  mee	  kunnen	  verdienen,	  waardoor	  armoedeproblemen	  in	  de	  buurt	  

afnemen?	  Een	  appèl	  op	  iedereen	  -‐	  bewoners	  en	  in/formele	  organisaties	  -‐	  om	  na	  5	  jaar	  praten	  en	  oefenen	  

samen	  tot	  een	  ECHTE	  systeemsprong	  te	  komen	  in	  SAMENredzaamheid	  middels	  een	  Coöperatie.	  

	  
Doel	  van	  deze	  5e	  (LUSTRUM-‐)Conferentie	  over	  SAMENredzaam:	  	  

We	  willen	  -‐	  naast	  informeren	  en	  inspireren	  -‐	  met	  bewoners	  en	  in/formele	  partners	  onderzoeken	  hoe	  we	  de	  

community	  van	  ondernemende	  buurtbewoners	  kunnen	  versterken	  in	  SAMENredzaamheid	  voor	  de	  hele	  

buurt	  met	  een	  Coöperatie,	  waar	  nodig	  ondersteund	  door	  formele	  partners,	  en	  te	  beginnen	  in	  

Gaasperdam/Driemond.	  Uitgangspunten:	  

• zorg	  'van	  binnen	  uit'	  	  in	  gelijkwaardigheid	  &	  wederkerigheid	  

• aanvullende	  ondersteuning	  aan	  bewoners	  zoveel	  mogelijk	  van	  dichtbij	  en	  aansluitend	  bij	  hun	  vraag	  

• zorg	  ook	  voor	  de	  leefomgeving.	  	  

	  

DENK	  met	  ons	  mee,	  als	  bewoner	  en	  als	  (in)formele	  partner.	  	  Van	  harte	  welkom!	  

	  
	  



	  
	  

	  
Zie	  voor	  uitgebreide	  informatie	  op	  www.samenredzaam.nu	  en	  Facebook	  Samenredzaam. 

 
	  
Dit	  zijn	  de	  dragers	  van	  de	  Conferentie	  EN	  van	  de	  Contouren	  van	  de	  Coöperatie	  tot	  nu	  toe.	  	  
Doet	  u	  als	  in/formele	  PARTNER	  ook	  mee?	   	   	  	  

  

	  
Programma	  12.30-‐18.00	  uur	  

	  
	  

12.30-‐13.00	  	  Lunch	  met	  inspirerende	  beelden	  over	  BUURTkracht	  
	  
13.00-‐14.15	  	  Plenair:	  
• Schets	  van	  Contouren	  Coöperatie	  SAMENredzaam	  (door	  

Anne	  Stijkel,	  projectleider)	  

• Ervaringen	  in	  ZO	  van	  Empowerment	  Coöperatie	  Amsterdam	  	  

(door	  Annet	  van	  Hoorn,	  bestuurslid	  ECA)	  

• Leren	  van	  het	  buitengebied	  met	  Coöperaties	  (door	  Diny	  

Ceelen,	  COCRATOS)	  

• 'Wandelende'	  sociale	  kaart	  on&offline	  (door	  Ruurd	  Priester,	  

HvA	  en	  voorzitter	  gebiedonline.nl)	  

 
 

 

 

14.30-‐16.30	  	  Workshops	  in	  twee	  ronden	  

• Waarden	  &	  Euro's	  in	  coöperatie	  SAMENredzaam	  

• ZZP-‐community:	  coöperatie	  als	  kans?	  

• Informele	  netwerken	  versterken	  elkaar	  

• In/formeel:	  Eindgebruikers	  aan	  het	  roer	  

• In/formeel:	  Samen	  werken	  met	  scholen	  

• In/formeel:	  Samen	  werken	  met	  woningcorporaties	  

• Samen	  werken	  met	  wijkverpleegkundigen	  

• Samen	  werken	  als	  coöperaties	  onderling	  

• Slim	  Sociaal	  Online	  en/of	  slimme	  BuurtApps	  

• Samen	  SLIM	  duurzaam	  verwarmen	  werkt! 

 
16.30-‐17.15	  	  Plenaire	  afsluiting	  	  
Terugkoppeling,	  viering	  en	  reflectie	  door	  directeur	  Zorg	  Gemeente	  Amsterdam,	  Hetty	  Vlug	  (gevraagd)	  
	  
17.15	  -‐18.00	  Borrel	  
	  
	  


