
 
Project SAMENredzaam zoekt trainee! 

 
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 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.  
Projectleider is Anne Stijkel. 
 
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:  
Een trainee die 16-20 uur per week ondersteunt bij de training (o.a. verslaglegging in woord en 
beeld), de conferenties en bij het begeleiden van de 10-15 kwartiermakers. 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 ook af met een conferentie in 
december 2014. 
 
Wij zoeken bij voorkeur iemand met HBO sociale academie of wetenschappelijk geschoold in 
communicatie of sociale wetenschappen. 
 
Gevraagde Kwaliteiten: 

• Goed mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
• Persoonlijk en maatschappelijk invoelingsvermogen  
• Notie van wederkerigheid, zelfbewustzijn 
• Leerbereid 
• Organisatietalent 

 
Wij bieden: 

• Een leerwerktraject, met individuele coaching 
• Onkostenvergoeding van 600 Euro per maand 

 
Gezien de samenstelling van het team en de bevolkingssamenstelling van Gaasperdam gaat 
de voorkeur uit naar een jong iemand met een migrantenachtergrond. 
Schriftelijke reacties kunt u zenden naar anne.stijkel@cocreatie.nl voor 21 april. Voor evt. 
vragen of informatie over het project kunt u bellen met de projectleider Dr. Anne Stijkel, 020-
6972999. De selectiegesprekken zullen worden gehouden op 23 en 24 april. 
 
*Disclaimer: De Wmo-Adviesraad besluit op 14 april a.s. of zij de verantwoordelijkheid voor dit  project 
kan dragen of dat zij het project overdraagt aan een andere organisatie. 


