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Van start! 

We hebben met elkaar gedeeld dat het waardevol is om samen te leren, in elkaars keuken te kijken en direct 

met het geleerde aan de slag te kunnen gaan. 

 

We hebben gedeeld dit gremium te willen inzetten om van elkaar te leren, ervaringen te delen en 

daadwerkelijk samen te bouwen. Samen. In verbinding.  Er gebeurt zoveel in de stad, hoe kunnen we uit al 

dit goede, het beste voor allen halen?  

 

We hebben een lijst met alle trainingen vanuit de wijkteams gemaakt en geconcludeerd dat deze lijst nog niet 

volledig is en sowieso altijd aan veranderingen onderhevig is.  Aan ons allen om de lijst aan te vullen! 

Uiteraard kunnen we elkaar benaderen indien je een training op de lijst ziet staan waarvan je denkt ‘die lijkt 

me de moeite waard, daar wil ik meer van weten’.  

 

We hebben afgesproken om uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 de excel lijst aan te vullen en hierbij aan te 

geven welke trainingen/themabijeenkomsten etc. worden opengesteld voor elkaar en we wijzen onze 

professionals op deze extra mogelijkheden!  

We gaan nu echt van start! 

 

De trainingen/workshops/themabijeenkomsten: 

Deze zijn niet alleen op inhoud interessant 

voor elkaar, ook het inzicht krijgen in de 

“taal” die gesproken wordt door de 

betreffende professionals  is heel leerzaam en 

helpt elkaar beter te begrijpen. 

 

 Esma geeft aan dat SamenDOEN diverse 

trainingen openstelt met 3 plekken per 

training. Ze gaat dit aangeven de lijst.  

 Sofie geeft aan dat het OKT met name 

veel systeem technische trainingen heeft 

en specifieke zaken rondom Jeugdwet. 

Kans bestaat dat 1 of 2 trainingen, maar 

met name de maandelijks georganiseerde 

themabijeenkomsten relevant/ interessant 

zijn voor overige professionals. 

 Calijn en Berend geven aan (in 

afwezigheid van Paul) dat WPI ook zeker 

bepaalde trainingen open gaat zetten zetten. 

 Jennie geeft aan dat zij bij diverse wijkzorg organisatie gaat navragen welke trainingen er nog meer op 

de lijst kunnen en interessant voor overige professionals zijn. Verder is er een internetsite van wijkzorg 

waarin alle data van de wijkzorg overlegtafels staan vermeld, evenals de themaonderwerpen welke met 

zekerheid ook zeer relevant zijn voor meerdere professionals. Aan de wijktafels kan deelname actief 

gepromoot worden! 

 

Leren door doen! 

We gaan ervaren welke trainingen/workshops/themabijeenkomsten het drukst bezocht worden. Dit leert ons 

waar de behoeften van de professionals liggen.   

We kunnen de professionals en trainers bevragen naar hun ervaringen en op basis hiervan onze 

vervolgstappen bepalen (bijvoorbeeld het trainingsaanbod aanpassen). Mee met Seth of Sofie? 

Trainingen/ themabijeenkomsten open zetten is een manier om bij iemand anders in de keuken te kijken. Een 

dag/ week ‘ on the job’ met elkaar meelopen een ander.   

 



 

 

Seth nodigt ons uit! Wil je zien hoe zijn werkdag eruit ziet bij SamenDOEN? Bel m op, en loop een dagje 

mee! Ook Sofie geeft aan dat indien iemand met OKT mee wilt lopen, dit kan worden aangegeven bij de 

leerlijnen.  

 

Trainers 

Het open stellen van de trainingen betekend ook iets voor de trainers, We hebben hier over gesproken en als 

daar behoefte aan is kunnen we met de verschillende trainers van de trainingen die open staan een 

bijeenkomst organiseren, om met elkaar te kijken wat dit voor hen betekend. Wat kunnen we van elkaar leren 

en hoe kunnen we / ze elkaar versterken. 


