AANBOD

AANMELDEN

De Onmisbare Schakel in de civil society.
In het basisaanbod geeft stichting Samenwonen-Samenleven invulling
aan de rol van verkenner, verbinder, ondersteuner, versterker en
vernieuwer.

Als u het symposium bij wilt wonen kunt u uw aanmelding voor 13
juni a.s. sturen naar:
secretariaat@sw-sl.nl

SYMPOSIUM

Contactgegevens
Bureau Stichting Samenwonen-Samenleven
Bezoekadres:
Jan Tooropstraat 29, Amsterdam
Per post
Secretariaat Stichting Samenwonen-Samenleven
Postbus 11127
1001 GC Amsterdam
Telefonisch
020 6697118
Mail
secretariaat@sw-sl.nl

Het basisaanbod bestaat uit de volgende activiteiten:
basiscursus en deskundigheidstrainingen voor vrijwilligers als 		
vertrouwenspersoon;
intervisie en coaching van vertrouwenspersonen in de praktijk;
ondersteuning bij capacity building van vrijwilligersorganisaties,
met name inzake informele welzijn en zorg;
verbindingen op buurt en stadsdeelniveau tussen informele 		
welzijn en zorgnetwerken en reguliere instellingen door samenwerking
(de jaarlijkse conferentie “De Onmisbare Schakel”);
verbindingen tussen informele welzijn en zorginitiatieven in de wijken
(netwerken, samenwerking);
permanente innovatie op het gebied van informele welzijn en zorg.
Naast het basisaanbod bestaat binnen SWSL het LAB, het ontwikkelingslaboratorium. In het LAB worden nieuwe activiteiten en werkwijzen
informele welzijn&zorg ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn: “samen
redzaam” en zelfhulp initiatieven; time out voor overbelaste
mantelzorgers; De Buurtzaak; “samen sterk in de opvoeding” etc.

“Onze missie, hulp bieden waar geen hulp is, heeft een infrastructuur
opgeleverd die ons inziens breder gedragen kan en moet worden,
gesteund door meer ‘stakeholders’ dan de Protestantse Diaconie
en fondsen alleen. Overheden, politieke partijen, bedrijfsleven,
maatschappelijke instellingen, woningbouwcorporaties en grotere
landelijke vermogensfondsen zijn potentiele partijen. Inmiddels is
SWSL niet klein meer, maar een voorbeeld hoe prangende maatschappelijke vraagstukken aangepakt kunnen worden in wijken die als
kwetsbaar bekend staan.”,
Paul van Oosten,
directeur Protestantse Diaconie van Amsterdam
“De basiscursus vertrouwenspersoon is niet zomaar een cursus, het is
een cursus waar je de rest van je leven nog plezier van zult hebben.
Je leert vanuit je eigen (innerlijke) kracht, een ander een luisterend
oor te bieden (…) De kracht van de cursus ligt dan ook bij het feit dat
je binnen een groep van bijzondere vrijwilligers zit, elk werkend vanuit
een andere stichting of voor een andere doelgroep, hierin leer je niet
alleen elkaar goed kennen, maar ook elkaars werkwijzen en
perspectieven als vertrouwenspersoon en elkaars sociale kaart.”,
Zaitoon Shah,
voorzitter stichting Vangnet
“Verborgen talenten worden niet aangeboord. (…) We moeten zoeken
naar sleutels die problemen oplossen maar ook om eigen kracht aan
te boren bij mensen. Wij van DWI moeten blijven zoeken, samen met
mensen van het stadsdeel. Gelukkig zijn veel mensen heel actief. (…)
Ik geloof heel erg dat ambassadeurs, vertrouwenspersonen dat heel
goed kunnen.
Rob van Eupen,
DWI Amsterdam Nieuw West
Vanmiddag zit ik hier in een gemêleerde groep van Surinamers,
Griekse mensen, Turkse mensen, Marokkanen, Ethiopische mensen en
ook Nederlanders. En voor het eerst heb ik het gevoel dit is het begin
van de civil society. Op het moment dat mensen elkaar leren kennen
met respect voor elkaar en wat je mee brengt, dan krijgen we een
rijke cultuur. Vandaag gaven al deze mensen een gezicht aan de civil
society.
Titia
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Podium Mozaïek
Bos en Lommerweg 191
Maandag 20 juni 2011
14.00 uur – 18.00 uur

Mede tot stand gekomen door:
Vrienden van Podium Mozaïek,
RCOAK,
RC Maagdenhuis,
Ouderenfonds Sluyterman van Loo,
Skanfonds.

we l z i j n

HIGHLIGHTS

UITNODIGING

SW-SL heeft sinds haar oprichting meer dan 250 vertrouwenspersonen
opgeleid die informele en formele netwerken verbinden en versterken in
Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost, Noord, West en Oost en de capaciteit
van meer dan 70 zelf-en vrijwilligersorganisaties vergroot

Graag nodig ik u uit deel te nemen aan het symposium
“Nieuw voor Oud in Welzijn & Zorg”,
dat zal plaatsvinden op maandag 20 juni 2011.

Hieronder een chronologisch overzicht van de belangrijkste activiteiten en
ontwkkelingen.

SPREKERS

Vanaf 14.00 uur bent u welkom in Podium Mozaïek,
Bos en Lommerweg 191 te Amsterdam (tel. 020 5800380).
Een keur aan sprekers leidt de dans naar het moment van onderlinge
kennismaking en discussie.
Dagvoorzitter is journalist en programmamaker Sandra Rottenberg
Henk van Waveren,
voorzitter SW-SL

2003
2004
2005
2006
2007

2008
2009
2010
2011

Initiatief tot ontwikkeling van samenwerkingsvorm met
islamitische deel van bevolking vanuit de Protestantse
Diaconie Amsterdam;
Verkennend onderzoek en kwartier maken in Bos & Lommer;
Start SW-SL in Bos en Lommer Start Interreligieus Beraad;
SW-SL medeoprichter Sichting Vangnet, allochtone meiden
in de knel;
Lancering Bezoekgroep Jong Gedetineerden;
Oprichting steunpunt steunvrouwen Bos en Lommer;
Implementatie SW-SL in Slotervaart, geïnitieerd door
A’dams fondsenoverleg;
Eerste Conferentie De Onmisbare Schakel-verbinden
informele en reguliere zorg;
Start Netwerk vertrouwenspersonen;
Nieuw West Initiatiefgroep Steunpunt steunmannen;
Tweede conferentie “De Onmisbare Schakel”;
Netwerk verslaving Slotervaart Fondsenmiddag
(speeddaten met fondsen);
Lancering Cursus VIP in Nieuw West;
In kaart brengen van informele zorg Amsterdam i.o.v.
Dienst Zorg en Samenleving;
Uitbreiding VIP cursus naar Zuidoost;
Lancering Netwerk vertrouwenspersonen Zuidoost;
Lancering Netwerk vertrouwenspersonen Noord;
Lancering Meidennetwerk en Time Out groepen Nieuw West;
Conferentie ‘Maak het verschil’ over samenwerking
informele en reguliere zorg;
Conferentie ‘De Onmisbare Schakel’ in Zuidoost;
Stichting Samenwonen-Samenleven zelfstandig;
Uitwerken concept Buurtwinkel;
Presentatie Methodiek;
Symposium ‘Nieuw voor Oud in Zorg en Welzijn’.

De openingswals
14.30 uur. Henk van Waveren, voorzitter van
stichting Samenwonen-Samenleven.
14.40 uur. Paul van Oosten, directeur van Protestantse Diaconie.
14.50 uur. Ovb ministerie VWS/centrale stad Amsterdam.
15.10 uur. De financier (Frieda de Pater, RCOAK) en ontwikkelaar
(Hans Krikke, Stg SWSL); een dubbelinterview door
Sandra Rottenberg.

Henk van Waveren, voorzitter bestuur stichting SamenwonenSamenleven, proces- en programmamanager van Stad in Beweging.

Bossanova
15.20 uur. Van Klacht naar Kracht, filmische impressie van SWSL
Leendert Pot.

Hans Krikke, directeur stichting Samenwonen-Samenleven.

15.30 uur.

Suzanne Kooij, directeur Ars Memorandi, adviseur stichting Hulp na
Onderzoek.

Eigen kracht en samen redzaam methodiek SWSL
Suzanne Kooij.

Tango
15.50 uur.

Nieuw voor Oud,
Jos van der Lans & Staatssecretaris/centrale stad (ovb).
16.10 uur. Handeling voor de toekomst,
Wethouders Jesse Bos (Nw West), Hetty Welschen (West), 		
Muriel Dalgliesh (Zuidoost) en strategisch beleidsadviseur 		
Sociaal Domein/WMO Noord en WMO centrale stad,
Jeanne Dorsman.
Chachacha
16.40 uur. Een open boekje.
Gasten openen hun balboekje.
Salsa
17.00 uur.

Een informele nazit.

Paul van Oosten, directeur Protestantse Diaconie van Amsterdam,
algemeen bestuurslid stichting Samenwonen-Samenleven.
Frieda de Pater, directeur stichting RCOAK (Roomsch Catholijk
Oude Armenkantoor).

Leendert Pot, filmer, documentairemaker.

Jos van der Lans, journalist/publicist, o.a. Burgerkracht, de
toekomst van het sociaal werk in Nederland en Eropaf! De nieuwe
start van het sociaal werk.
Jeanne Dorsman, strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein,
WMO algemeen Stadsdeel Amsterdam Noord en stedelijk voorzitter
WMO beleidsoverleg.
Jesse Bos, wethouder Welzijn, Zorg en Jeugd, Stadsdeel
Amsterdam Nieuw West.
Muriël Dalgliesh, wethouder Onderwijs, Welzijn, Jeugdbeleid,
Armoede en Diversiteit, Stadsdeel Amsterdam Zuid Oost.
Hetty Welschen, wethouder Zorg, Welzijn, Armoedebeleid en
Buurtgericht werken, Stadsdeel Amsterdam West.
Sandra Rottenberg, journalist/programmamaker, dagvoorzitter/
debatleider.

