Themabijeenkomst Interprofessioneel werken pril 2019
Deelsessie Verder dan de professie. Over samenwerking tussen professionals en
burgerorganisaties
Samenwerking tussen professionals en burgerorganisaties: een omkering van perspectief? ABCD in
de praktijk van Versa Welzijn in de Gooi- en Vechtstreek.
Anita Keita (Versa Welzijn)
Ard Sprinkhuizen (kUS)
De omkering
Uitgangspunten ABCD methode




Asset-based: gaat uit van kwaliteiten die in wijken en buurten aanwezig zijn.
Releationship driven: het gaat heel erg over relaties tussen de buurtteams en buurtbewoners
enz.
Van wrongs naar strongs. Dus niet wat fout is, maar naar wat de krachten zijn.

Vijf stappen:
1.
2.
3.
4.

De nieuwe wijkkaart maken: wat voor capaciteiten zijn er bij alle bewoners aanwezig?
Bouwen aan relaties
Mobiliseren van bronnen in de buurt
Naar een visie en plan
tot hier gaat het eigenlijk alleen nog om de bewoners. Vanuit bewoners en met bewoners.
5. Steun van buiten: welke professionals hebben we hier nog bij nodig?
Rollen: de bewoner
In een aantal categorieën maar niet van hoog naar laag!






Klant
Adviseur
advocaat
gelijkwaardig partner
producent.
Rol is afhankelijk van context en competenties.

Versa Welzijn
Een deel van de presentatie van Cormac Russel bij Versa Welzijn wordt afgespeeld op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=6rwx9pPvSmQ
Bij Versa Welzijn werken ze met opbouwwerkers. Geen agenda’s meer, maar in de buurt bezig zijn.
Het voorstelrondje
Daarna volgt een voorstelrondje waarin iedereen gevraagd wordt ook te vermelden wat hij/zij
betekent/doet in de buurt.

Daarop volgen heel verschillende antwoorden: mantelzorger, vrijwilligerswerk, contact met buren,
raadslid enz.
De opdracht
We worden opgedeeld in groepjes van 3. De opdracht is om een onderwerp ‘uit de buurt’ te kiezen
en te discussiëren over wat belangrijke aandachtspunten zijn bij de nieuwe aanpak uit de buurt.
Daarna gaan alle groepjes een half uur lang aan de slag. Aan het einde is nog weinig tijd voor een
samenvatting. Kort worden een aantal aandachtspunten op de flap-over gezet:
Uitkomsten van de opdracht:
1. De eigen mindset zit in de weg: Doelen loslaten + tijd nemen
2. Gemeenschap is meer dan een buurt: sport, school, linked in
3. Houd contact met de buurt (als professionals) en houdt de grenzen in de gaten

