
 
 
 

21 juni 2012 
Mini-conferentie Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost 

 
 

SLEUTELS NAAR SAMENREDZAAMHEID 
 
 

Kerkcentrum De Nieuwe Stad, 15.30-18.30 uur 
 

 
Ruim 80.000 mensen in Zuidoost 2012. Uit alle hoeken en gaten van de wereld zijn we 
sinds de zestiger jaren samengekomen. Om te leven, op een pioniersplek pal onder de 
700 jaar oude stad Amsterdam. Op een plek waar van oudsher geboerd werd, om 
voedsel te produceren, op gezonde, ooit ingepolderde grond. Zo kreeg je destijds 
toegevoegde waarde. Waardecreatie. Wat wordt er anno 2012 geproduceerd, en 
geconsumeerd, niet alleen aan voedsel, maar ook aan wonen en werken, aan onderwijs, 
zorg en welzijn, en aan recreatie, sport en cultuur, in dit inmiddels volwassen geworden 
Zuidoost, en dat sinds 25 jaar ook nog eens als officieel Stadsdeel Zuidoost wordt 
bestuurd? Is er een gezonde balans in waarde onttrekken en waarde toevoegen, op het 
nivo van ‘de mensen’, of ligt de balans scheef? Blijft de waarde voldoende binnen de 
regio? Is Zuidoost nog wel ‘een wereld van mensen’, of meer ‘een wereld van 
(mis)management’? Een wereld waarin het alleen nog maar draait om geld (wit of zwart), 
of is er ook nog aandacht voor andere waarden zoals sociale en ecologische 
draagkracht? Hoe zou het zijn om weer ‘bij de mensen zelf te beginnen’, als we zoeken 
naar Sleutels van Samenredzaamheid? Waarbij we aansluiten bij de eigen 
belevingswereld van mensen, en contact maken met de meest basale vragen: “waar ben 
jij vertrouwd mee, wat heb jij nodig om mee te kunnen doen, wat heb jij te bieden?” Om 
zo als burgers, bedrijven en overheid samen te leren sleutelen aan samenredzaamheid, 
en wel zó dat we streven naar optimaal welzijn en zorg voor iedereen. 
 
Na 4 jaar Wmo-Adviesraad ZO maken ook wij de balans op: ook voor ons is de basisuitdaging 
om te kantelen ‘van management naar mens’, om coöperatief en cocreatief koerszoekend 
samen te leren balanceren tussen waarden en eventuele vervormingen, zoals vrijheid en 
verslaving, tussen verbinding en binding, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen geven en 
ontvangen, tussen vragen en aanbieden, tussen formeel en informeel, op straat, buurt en 
stads(deel)niveau. Op zoek naar oude en nieuwe sleutels van samenredzaamheid, om 
Zuidoost ‘Wmo-proof’ te maken, en zo mogelijk ook sleutels aan te reiken aan de rest van de 
stad. 



Genodigden:  
 

• Voorzitters van andere Wmo-raden, uit de centrale stad en andere stadsdelen 
• Wmo-ervaringsdeskundigen/vertegenwoordigers uit ZO  
• Sleutelambtenaren, -politici en -bestuurders Wmo uit ZO en de centrale stad. 

 
Programma: 
 
15.30  Inloop met thee en koffie 
16.00  “HoeZO, Samenredzaamheid Ontsluiten?” Reflectie op 4 jaar Wmo-Adviesraad ZO; 

door scheidend Wmo-Adviesraad voorzitter Dr. Anne Stijkel.  
16.20  ‘Sleutel’-oefeningen, in kleine groepen.  
17.15 Ondertekening nieuw convenant 2012-2014 tussen DB en Wmo-Adviesraad ZO. 
17.30 Stedelijk Zorg en Welzijn-Wethouder Eric van der Burg (gevraagd, nog niet bevestigd) 

vertelt hoe hij de Wmo-toekomst voor zich ziet, in Zuidoost en in de rest van de stad, 
de rol van de Adviesraad (raden) en de sleutels uit deze mini-conferentie.  

17.45 Proosten op de nieuwe Wmo-koers Zuidoost 2012-2014, met afscheid van oude leden 
en intro van nieuwe leden van de wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost. 

18.00 Afsluiting met Soep met Brood. 
 
 
Opgeven, vóór 10 juni: 
 
In verband met de planning horen wij graag van u vóór 10 juni of u komt, en ook mee eet. 
Hiervoor en voor evt. andere vragen) kunt u terecht bij Nora Brouwer, raadsondersteuner 
(nora@vbnb.nl). Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een definitieve uitnodiging + 
routebeschrijving.  
 

 


