
 
 
 
 
AANKONDIGING 

  
Workshop De Woonwaaier 1 en 6 oktober (locatie volgt, in verband met het 
coronavirus is het mogelijk dat de workshops via ZOOM plaatsvinden) 

  

Beste Netwerker in Noord, 

  

Ken je de Woonwaaier al? Natuurlijk! Maar ken je de Woonwaaier workshop al? Bij deze nodigen we je 

van harte uit. 

  

De Woonwaaier beschrijft de mogelijkheden om Amsterdammers te ondersteunen bij het behouden of 

vinden van een passende woonplek. Bepalend voor het succes is hoe creatief professionals de 

mogelijkheden weten in te zetten. In een ochtend  leer je woonvragen in een zo licht mogelijke vorm 

identificeren, de juiste vragen te stellen en mee te denken met Amsterdammers die een woonvraag 

hebben. 

  

Wat is het? 

In de workshop gaan we aan de slag met casuïstiek. Daarbij laten we vier rubrieken voorbijkomen: 

betaalbaarheid, leefbaarheid, tijdelijk onderdak vinden en duurzaam een woning vinden. Samen 

onderzoeken we hoe we Amsterdammers met een woonvraag het meest passend kunnen helpen. Het 

gaat dan om voorkomen dat iemand een woning verliest en zo vroeg mogelijk woonvragen oplossen. 

Ook werken we aan het begin van een woonoplossing. 

  

Aan het einde van de workshop ben je in staat om: 

1. Woonvragen te herkennen en in een rubriek te koppelen aan een oplossing 

2. Te handelen vanuit een breed verhelderingsgesprek 

3. In te schatten wie er nodig zijn om tot een integrale oplossing te komen 

4. Via Vraagmij.amsterdam.nl in contact te komen met andere professionals als meer inhoudelijke 

ondersteuning nodig is bij een woonvraag 

  

Voor wie is het? 

De workshop is bedoeld voor alle professionals die te maken krijgen met Amsterdammers met een 

woonvraag. Denk daarbij onder meer aan sociaal werkers, actieve buurtbewoners, medewerkers 

meldpunt zorg en overlast (stadsdeel, woningcorporatie, zorgaanbieder), sociaal en technisch 

wijkbeheerders. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen, wij verzoeken daarom iedereen die om 

een reden de workshop toch niet kan bijwonen dit te melden bij Merlijn Scholing zodat we deelnemers 



van de reservelijst kunnen uitnodigen. Mocht fysiek niet mogelijk blijken dan schakelen we over naar een 

bijeenkomst in Zoom. 

  

Programma van de workshop in Noord,  1 en 6 oktober  9:30 – 11:00 

                                                                                                         

• 9:00       Zaal is open en er is koffie en thee 

• 9:30       Welkom door workshop facilitators                                                                                           

• 9:35       Toelichting op opzet instrumenten van De Woonwaaier                                                    

• 9:45       huiswerkopdracht: vragen stellen over de casus                                                                  

• 9:50       Uiteen in groepjes                                                                                                                           

• 10:20     Plenair opbrengst delen                                                                                                               

• 10:25     Groepsdiscussie 

• 10:45     Vragen stellen door deelnemers over de instrumenten                                                      

• 11:00     Afsluiting                                                                                                                                           

  

Aanmelden            

Merlijn Scholing, merlijn.scholing@amsterdam.nl, 0614-825 441 (behalve op vrijdag)                        

                                      

Meer informatie 

Merlijn Scholing, merlijn.scholing@amsterdam.nl, 0614-825 441 (behalve op vrijdag) 

Nynke Engelhard, n.engelhard@amsterdam.nl, 0622-878 393 (behalve op vrijdag) 
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