
 
 

Workshop 1: Charlotte Kemmeren en Rosalie Metze: 
Integraal opleiden en faciliteren: reflecties vanuit onderzoek en onderwijs 
Het integrale karakter van de Samen DOEN praktijk, blijkend uit onderzoek vanuit de Wmo 
werkplaats Amsterdam, komt terug in zowel het onderzoek als het onderwijs. Het eerste deel van de 
workshop gaat in op bevindingen vanuit verschillende kwesties van het onderzoek. Binnen deze 
kwesties lijkt een sterke samenhang te bestaan en zij geven duiding aan de positionering van Samen 
DOEN. Vervolgens richten we ons op de opleidingen en nascholing: met de kennis van de praktijk in 
het achterhoofd, hoe kunnen we (aankomend) professionals faciliteren om hen zo goed mogelijk toe 
te rusten voor het werk in een sociaal wijkteam als Samen DOEN?  
 
Workshop 2: Tineke Bouwes 
Samenspel, samen delen, samen leren, samen creëren, hoe doe je dat?   
Uit onderzoek naar gebiedsgericht werken is (structurele) samenwerking tussen formele en 
informele  zorg en welzijn als één van de knelpunten naar voren gekomen. De WMO werkplaats 
Amsterdam en de Vrijwilligersacademie hebben samen met de Stadsdelen met het ontwikkeltraject 
(als vorm) geëxperimenteerd hoe nu die samenwerking op te starten en te verzilveren. Graag delen 
zij de ervaringen opgedaan met dit ontwikkeltraject en krijgt het leren, samen delen en met elkaar 
creëren een vervolg in de workshop. 
 
Workshop 3: Paulina Sedney 
 Stap samen op en fiets maar: de cursus waarin ervaringsdeskundigen en professionals leren 
samenwerken als tandem.   
In deze workshop krijgt de deelnemer een idee over waar de tandemcursus nu om draait en hoe 
deze is ingericht. De workshop geeft ook een inkijkje in de wijze waarop de tandempartners elkaars 
werelden leren kennen, hoe zij elkaars gevoelens en verwachtingen, vaardigheden, kennis en 
krachten ontdekken, en hoe zij zicht proberen te krijgen op wederzijdse denkpatronen en 
oplossingsstrategieën. Dat doen we door aan de slag te gaan: met elkaar onderzoeken we waar de 
uitdagingen liggen bij het tot stand brengen van tandemsamenwerking. 
 
Workshop 4: Max Huber 
Zelfbeheer & zelforganisatie: van individueel probleem naar collectieve oplossing 
Door samen te leven en samen te werken in zelfbeheer leren deelnemers, ervaringswerkers en 
sociaal werkers met en van elkaar. In deze workshop richten wij (deelnemers, ervaringswerkers, 
sociaal werkers, onderzoekers) ons op de vraag hoe dit gezamenlijk leren vorm krijgt. Daarbij 
betrekken wij reacties vanuit zelforganisatie in buurten, herstelgroepen en arbeidsparticipatie. 
Thema's die aan bod komen zijn: hoe leer je van spanningen? Hoe laat je het groepsproces zijn werk 
doen op een constructieve manier? Hoe verschuif je de focus van individuele problemen naar 
collectieve oplossingen? Welke rol hebben sociaal werkers, ervaringswerkers en 
beleidsmedewerkers? 

 
 

 
  

 
  
 


