
Verslag themalunch Slotervaart 2 april 2019 

 

Maar liefst 64 wijkzorg medewerkers uit Slotervaart schoven op 2 april aan voor de 

netwerklunch. Het thema deze middag: samenwerken aan zorg en welzijn tussen informele 

en formele partijen.  Jaap Prummel gaf een presentatie ‘van sociale kaart naar warme 

overdracht’ Aansluitend gingen deelnemers in groepen uiteen om met elkaar uit te wisselen 

over hoe zij werken met de wijk. 

 
Presentatie van sociale kaart naar warme overdracht  
Jaap Prummel  
 
Jaap vertelt over zijn ervaringen bij het West Manifest en geeft een toelichting op de vijftrap 

van vertrouwen die nodig is om tot goede en gelijkwaardige samenwerking te komen: 

- Elkaar weten te vinden 
- Elkaar leren kennen 
- Elkaar leren waarderen 
- Elkaar leren vertrouwen 

- Elkaar leren gunnen 

Ten slotte geeft hij nog wat gereedschappen voor effectieve samenwerking mee.  

Klik hier voor de volledige powerpoint presentatie.  

 

Tijd voor Taart! 

Voordat aanwezigen in groepjes praktisch 

aan de slag gaan, is er tijd voor taart om 

samen de lancering van de website van 

Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West te 

vieren. Een website vol informatie voor 

mensen die werken in de wijk om op de 

hoogt te blijven van nieuws over wijkzorg 

in Nieuw-West, informatie te delen, elkaar 

te vinden. Je kunt je hier ook eenvoudig 

aanmelden voor de Wijktafels.  

Neem snel een kijkje op:  

www.wijkzorg-amsterdam.nl/nieuw-west   

 

 

 

http://www.wijkzorg-amsterdam.nl/nieuw-west


 

Samen aan de slag 

In het laatste onderdeel Tafelgesprekken gaan de deelnemers uiteen in groepjes om hun 

eigen ervaringen met samenwerking tussen vrijwilligers en professionele organisaties te  

delen. Aan de hand van die praktijkvoorbeelden worden de volgende vragen besproken:  

- Zijn informele en formele partijen vindbaar voor elkaar? 

- Wat is de meerwaarde van de samenwerking tussen informele en formele partijen? 

- Hoe waarborg je/faciliteer je de samenwerking? 

De belangrijkste lessen die uit de terugkoppeling komen sluiten goed aan bij de vijftrap van 

vertrouwen: 

- maak goede afspraken over terugkoppeling bij verwijzingen  

- houd contact met je collega's: ook formeel-formeel en informeel-informeel.  

- niet iedereen wil 'afgeschaald' worden naar een vrijwilliger. Meer 

verwachtingsmanagement over de rol van de vrijwilliger. Die is misschien eerder een 

maatje uit de buurt of een goede buurman voor het leven. 

- sommige partijen hebben behoefte aan een platform informele zorg; nu zelf overal 

lijntjes uitzetten en contact maken, kost tijd die ten koste gaat van tijd voor 

medewerkers.  

- verwachtingsmanagement is van belang.  

- leer binnen je eigen organisatie van de vrijwilligers of ervaringsdeskundige door met 

hen in gesprek te gaan.  

- ga bij de formele en informele zorg langs zodat je gezichten kan zien of een keer kan 

meelopen. 

- houd korte lijntjes en blijf met elkaar in contact. 

- blijf naar de verdiepingstafels en/of lunches komen want daar kom je elkaar tegen. 

- netwerkbijeenkomsten zijn heel belangrijk om elkaar te vinden / te leren kennen.  

  

 

 

 

 


