
 
 

Masterclass: SLIM SAMENWERKEN IN DE WIJK 

 Duur: 1 (middag) dagdeel   

 Kosten: € 95,- per persoon (minimaal 4 deelnemers, maximaal 20 deelnemers per groep) 

 Doelgroep: medewerkers bij de gemeente, woningcorporatie, vrijwilligersorganisatie, zorg- of 

welzijnsinstelling die een coördinerende taak hebben bij het organiseren van wijk initiatieven.  

 Doel: inzicht krijgen op de wijze waarop met elkaar succesvol / effectief kan worden 

samengewerkt in de wijk of buurt. Dit leidt tot duurzaam doen met elkaar. 

Aanleiding 

U werkt met uw organisatie hard aan het oplossen van sociale of maatschappelijke problemen of 

uitdagingen in een wijk of buurt. En met u doen vele andere woningcorporaties, welzijns- en 

zorginstellingen of burgerinitiatieven dit. U loopt hierbij het risico langs elkaar heen te werken of ieder 

voor zich elke keer weer het wiel opnieuw uit te vinden. Hierdoor gaat er veel tijd en energie verloren 

en dat is zonde. De vraag is hoe u samen succesvolle resultaten in een wijk kunt boeken. Vragen die 

u zicht kunt stellen over de belangrijke ingrediënten van succesvolle samenwerking zijn:  

 Heeft iedereen zicht op de bestaande infrastructuur in de wijk en de agenda van de huidige 

partijen die er werkzaam zijn? 

 Werken alle partijen vanuit een gezamenlijke doelstelling  samen in een wijkproject? 

 Is het duidelijk vanuit welke rolopvatting  u samenwerkt met andere partijen? Tot het proces 

van samenwerken behoort ook rollen onder elkaar verdelen, bijvoorbeeld op basis van kennis 

en ervaring.  

 Zijn er afspraken gemaakt over de tijd en energie die een ieder in het samenwerkingsproces 

steekt? 

 Beschikt u over de juiste aanpak om samen vraagstukken te analyseren en de juiste (haalbare 

en werkende) oplossingen te bedenken en uit te voeren?  

In de masterclass SAMENWERKEN IN DE WIJK verkennen we deze vragen mixen we de 

ingrediënten tot een goed recept. 

Leerdoelen 

Door het volgende van de masterclass kunt u als deelnemer: 

- snel zicht leren krijgen op het in kaart brengen van een wijkinfrastructuur; 

- beter bepalen welke rol uw organisatie kan vervullen in een wijk; 

- samenwerking met uw partners vormgeven op basis van rolinvulling;  

- gezamenlijke doelen leren stellen met uw samenwerkingspartners; 

- zicht krijgen op mogelijke aanpakken; 

- afspraken of actieprogramma’s maken die goed te monitoren zijn;  

- afspraken maken over het oplossen van eventuele geschillen die ontstaan in de 

samenwerking (en niet verwijzen naar juridische oplossingen / arbitrage);  

- afspraken maken over de voorwaarden waaronder toetreding of exit mogelijk is;   

Casus 

Iedere deelnemer  neemt eigen casus mee die besproken wordt. Voorbeeldcasus: we hebben een 
wijk convenant, maar in de wijk werken zorginstellingen vanuit het gezondheidscentrum niet goed 
samen met de welzijnsorganisatie en het buurtnetwerk. Hoe gaan we nu verder? 

 



 
 

Trainers 

Uw trainers zijn Frank Leget en Nieko van Veen. Frank is een ervaren adviseur, interim professional 

en trainer in het sociale domein bij diverse gemeentelijke overheden. Momenteel werkt hij als 

kwartiermaker voor de transities in het sociaal domein bij de gemeenten IJsselstein en Montfoort. 

Nieko van Veen heeft als interim manager participatie en wijkbeheer in Amsterdam en manager 

thuiszorg in Veenendaal veel ervaring opgedaan met het organiseren van wijksamenwerking. Hij is 

initiatiefnemer van buurtnetwerk De Wildbaan in Driebergen, waarbij hij naast buurtbewoners ook 

marktpartijen en gemeente betrekt. Nieko en Frank adviseren gemeentes en welzijnsorganisatie over 

de transities in het sociale domein.   

 


