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Vraag 
Zou SIGRA een samenwerkingsspel kunnen verzorgen c.q. moderaten op: 
donderdag 13 december tussen 12 tot 13:30 uur tijdens de wijktafel Indische Buurt in de Flevopoort, 
Amsterdam Oost (Kramatplantsoen)? 
  
Het gaat om circa 20 deelnemers vanuit de zorg, welzijn, de buurt (bewoners) en de gemeente. 
Een van de doelen van de wijktafel is om de samenwerking op buurtniveau te stimuleren.  
Daarnaast gaat het om de verbinding tussen informeel en formeel te versterken en kennis te 
vergroten. 
 
Korte uitleg SIGRA games 
De games zijn ontwikkeld de samenwerking in netwerken en bijvoorbeeld aan wijktafels goed in 
gesprek te brengen en zo nodig te verbeteren. De games zijn gebaseerd op het samenwerkingsmodel 
van Common Eye. Dat gaat uit van vijf aspecten die van belang zijn voor samenwerken: 

1. Het hebben van een gedeelde ambitie 
2. Duidelijkheid over de belangen van de deelnemers (om die ambitie na te streven) 
3. Het belang van goede relaties 
4. De organisatie van de samenwerking draagt bij aan de ambitie 
5. Het proces is goed verzorgd. 

 
Eerste spel: Van de hoed en de rand 
Doel van het spel: Als het een grote samenwerking betreft kan het soms voor deelnemers een 
uitdaging zijn om aan te geven wat jij belangrijk vindt aan de samenwerking/ wijktafel. Van de hoed 
en de rand creëert een veilige ruimte, waarbij deelnemers anoniem met elkaar delen wat zij 
belangrijk vinden. Van de hoed en de rand vergroot het inzicht in elkaars belevingswereld en maakt 
het mogelijk iedereen een stem te geven. 
Spelverloop: Ieder schrijft op zijn briefje “wat hij belangrijk vindt aan de wijktafel”. De briefjes gaan 
in de hoge hoed, waarna de hoed rondgaat en ieder om beurten een briefje voorleest en er een 
reactie op geeft. 
Al snel wordt duidelijk dat veel aanwezigen netwerken en samenwerken belangrijk vinden. 
Sommigen hebben dat nog een stapje concreter gemaakt: uitwisselen a.h.v. een thema, delen van 
verhalen, elkaar informeren over ieders taken en functies. 
 
Dit stond op de briefjes: 
Netwerken 

• Netwerken 

• Dat je verhalen kunt delen en netwerken 

• Netwerk(en) opbouwen, onderhouden, uitbreiden 
Samenwerken 

• Dat organisaties van elkaar op de hoogte zijn en daardoor beter kunnen samenwerken 

• Leren kennen van organisaties die je waar nodig zou kunnen inzetten tijdens het werk 

• Wijkzorg vormgeven door elkaar te leren kennen en te netwerken 

• Samenwerking met verschillende organisaties 

• Samenwerking/kennismaken met andere organisaties en disciplines 
  



Elkaar informeren 

• Informatie opdoen over andere organisaties 

• Op de hoogte zijn van organisaties & collega’s in de wijk en contact maken 

• Informatie over zorginstellingen 

• Kennis en informatie delen 

• Nieuwe contacten en kennis opdoen over andere organisaties om samenwerkingsbanden te 
versterken 

• Ontvangen van input van andere organisaties over hun functioneren in de wijk 

• Ik vind het belangrijk om te weten wat andere mensen die in de wijk werken doen 

• Elkaar leren kennen en uitwisselen van functies en taken 
 
Deskundigheid/kennis vergroten 

• Uitwisseling van expertise!! Middels thema’s (en kennismaken netwerk) 
 
Samenstelling wijktafel 

• Diversiteit deelnemers 
 
Opbrengst 
Grofweg vinden de meeste deelnemers samenwerking en elkaar informeren belangrijk aan de 
wijktafel.  
 
Tweede game: Metaforenspel 
Doel van het spel: komen tot een gezamenlijke ambitie  
Er is op zijn op dit moment een aantal doelen voor de wijktafel: 

• netwerkbijeenkomst  informele en formele zorg,  

• uitwisselen van kennis aan de hand van thema’s   

• middels casuïstiek kennis opdoen van elkaars expertise. 
Je kunt met deze doelen als uitgangspunt met elkaar tot een gezamenlijke ambitie komen. Dat is 
belangrijk, want een gedeelde ambitie 

• Geeft richting aan de samenwerking (hier werken we met elkaar naartoe) 

• Is van betekenis voor alle deelnemers (hier kan ik wat mee) 

• Sluit aan bij het werk dat je doet (dit gaat mij echt helpen) 

• Zorgt ervoor dat je samen meer bereikt dan ieder voor zich (onze samenwerking heetf een 
meerwaarde voor mij) 

• Voorkomt schijnsamenwerking (de ambitie is specifiek en voorkomt dat ieder er een eigen 
invulling aan geeft) 

Opbrengst 
De vraag was: wat als de wijktafel bijvoorbeeld een auto was, wat voor auto zou het dan zijn en 
waarom. Welke kenmerken heeft de auto en hoe vertaal je die naar de doelstelling van de wijktafel. 
De volgende metaforen en kenmerken zijn uit de bijeenkomst gekomen: 

1. Als de wijktafel een dier was 

• Dan is het een kolonie mieren, harde werkers, die goed kunnen samenwerken. 

• Kenmerken daarvan: samenwerking, gemotiveerd, behulpzaam, actief, zorgzaam. 

• Kenmerk voor de ambitie: samen staan we sterk 
2. Als de wijktafel een vakantiebestemming is 

• Dan is het Londen, een druk bezochte stad met snelle contacten, verschillende 
doelgroepen, sociaal economische klassen en religies  en diverse wijken, die met 
elkaar verbonden zijn. De metro verbindt de delen van de stad met elkaar. 

• Kenmerken daarvan: veelkleurig, goede bereikbaarheid 

• Kenmerk voor de ambitie: toegankelijk, dynamisch 
  



3. Als de wijktafel een boek is 

• Dan is het een reisverslag, het gaat over mensen ontmoeten, diversiteit, culturen 
leren kennen. De reisleider is professioneel. 

• Kenmerken daarvan: multicultureel, structuur, cliëntgericht, gedetailleerd, passie, 
ontwikkeling, nieuwsgierigheid, doorzetten 

• Kenmerk voor de ambitie: zorgontwikkeling (continu) 
4. Als de wijktafel een gerecht was 

• Dan is het sorbetijs met heel veel verschillende vruchten en verrassende smaken, 
lekker om te komen halen, maar ook iets dat snel opgegeten moet worden om te 
voorkomen dat het smelt. Het is aantrekkelijk om iedereen ermee te lokken.   

• Kenmerken daarvan: uitnodigend,  

• Kenmerk voor de ambitie: praktisch, prikkelen 
5. Als de wijktafel een kleur was 

• Dan is het groen en dat staat voor allemaal met onze voeten op dezelfde aarde en 
dat verbindt, regenboog: heel veel verschillende kleuren en met die kleuren kun je 
ook weer nieuwe kleuren maken, herder blauw: omdat je de dingen dan helder kunt 
zien. 

• Kenmerken daarvan:  

• Kenmerk voor de ambitie: verbinding, vernieuwing, helderheid 
6. Als de wijktafel een medicijn was 

• Dan is het paracetamol omdat het makkelijk verkrijgbaar is voor iedereen, 
betaalbaar, maar het is ook symptoombestrijding, het pakt de oorzaak van het 
probleem niet aan. 

• Kenmerken daarvan: structureel, to the point 

• Kenmerk voor de ambitie: toegankelijk, effectief (ook voor de klant) 
Wat valt op  
Er lijken drie clusters van woorden te zijn: 

• Toegankelijk, verbinding, samen sterk 

• Prikkelend, dynamisch, vernieuwing, zorgontwikkeling (continu) 

• Praktisch, effectiviteit, helderheid 
 
Kijkend naar de opbrengst van beide games zou de volgende ambitie een optie kunnen zijn: 
In de Indische buurt weet men elkaar in het belang voor de burgers goed te vinden: iedereen is 
welkom, men staat open voor elkaar, prikkelt elkaar en creëert mogelijkheden om op nieuwe 
manieren samen te werken.    
 
 
 

 
 


