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Van probleem 
naar perspectief

Om de meest kwetsbare mensen te 
ondersteunen, willen we de relatie 
centraal stellen: samen leren in plaats 
van controleren.



Bedenk gezamenlijk een verant-
woording op kwalitatieve indicatoren.

Van probleem 
naar perspectief

Zorg voor tijd om relatie te bouwen en 
ruimte om te experimenteren.

Reflecteer, doe het gewoon en wees de 
verandering.



Resultaatgebieden 
WMO dagbesteding

Vanuit een veilige situatie werken aan 
perspectief en talentontwikkeling van de 
Amsterdammer.



Verlaat systemen en richt je op de mens, 
de Amsterdammer.

Biedt gelegenheid tot samenwerken en 
integraal werken.

Verantwoordelijkheid nemen en delen 
voor passend begeleiden.

Resultaatgebieden 
WMO dagbesteding



Samenwerking tussen 
professionals

Om integraal te kunnen werken moet 
je samenwerken. Het is de manier om 
obstakels weg te nemen en 
participatiemogelijkheden te vinden voor je 
klant: we willen samenwerken.



Financier integraal om obstakels voor 
samenwerking te voorkomen. 

Samenwerking tussen 
professionals

Geef de ruimte, tijd en vertrouwen.

Maak een profiel aan op 
Vraagmij.amsterdam.nl.



Meedoen in de buurt

We gaan een gezamenlijke 
uitvoeringsagenda opstellen per gebied 
met medewerkers uit alle geledingen. We 
gaan delen in elkaars kennis en kunde om 
elkaars meerwaarde te benutten.



Bied vertrouwen en rugdekking als 
we buiten de lijntjes kleuren.

Mandaat geven aan medewerkers.

Volgende week eerste overleg over 
de agenda. 

Meedoen in de buurt



Betrek 
ervaringsdeskundigheid 

Mensen in hun kracht en aan het stuur 
door betere, effectievere zorg en 
ondersteuning: over 3 jaar maakt de inzet 
van ervaringsdeskundigheid integraal deel 
uit van de dienstverlening. 



Betrek 
ervaringsdeskundigheid 

Stimuleer samenhang tussen organisaties 
voor ervaringsdeskundigheid. Overstijg zelf 
zorg, welzijn, werk en participatie.

Geef ruimte en stilte om na te denken. 
Zorg voor banen en opleidingen.

Ga bij elkaar op (team)bezoek en maak 
een begin.



Participeren 
naar vermogen

Verbinding van activering zorg en werk 
We maken het voor professionals 
gemakkelijker om Amsterdammers te 
ondersteunen in de overgang van 
dagbesteding, activering, participatie en 
werk.



Participeren 
naar vermogen

Op weg naar een integraal klantbeeld: 
het kan gewoon, werk samen, het is 
gratis! 

Stimuleer je medewerker en collega’s om 
je top 5 contacten te delen.

Sociale kaart in je telefoon: zet top 5 
contacten bij je favorieten.
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Volgende week 
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aan 1e agenda 
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