
 
Interessante opbrengst van de door ANE georganiseerde koplopersbijeenkomst 8 februari 
Lees hieronder wat er door de verschillende discussiegroepen werd opgemerkt over ‘Stedelijke 
afstemming”, ‘Intervisie’, ‘gemeentelijke ondersteuning’ en ‘tandem vorming’. 
 
Stedelijke afstemming: 
- Er is behoefte aan uitwisseling, delen van ervaringen: Wat gaat er al goed? Welke lessen zijn er 

geleerd? Wat kunnen anderen (collega buurtteams, andere ervaringsdeskundigen) hiervan leren?  
- Er is behoefte aan een zeker “kader”. Wat zijn principes die altijd gelden?  
- Over de komst van ervaringsdeskundigen in een team: Wat gaat een ervaringsdeskundige doen? Wat is 

de rol t.o.v. samenwerking met collega’s? Hoe bereid je een team voor op een samenwerking met 
ervaringsdeskundigen? Wat is een goede training om dit te bewerkstelligen? 

- Binnen een buurtteam, in het eigen stadsdeel moet ook maatwerk worden geleverd; 
- Werken met vaste functieprofielen (er zijn voorbeelden beschikbaar) of juist niet? 
- Een ervaringsdeskundige moet tot op zekere hoogte zich bewust zijn dat hij/zij de rol heeft van pionier. 

Zijn/haar omgeving moet dit wel faciliteren;  
- Het is zoeken naar het juiste evenwicht: maatwerk versus algemeen geldende inzichten; 
- En kennis die de basis kunnen zijn om ervaringsdeskundigen een passende taak met een passend 

profiel te kunnen geven; 
- In een vakgroep kan dit verder worden uitgewerkt. 
 
Intervisie: 
- Wenselijk voor iedere ervaringsdeskundige; 
- Bij voldoende ervaringsdeskundigen: intervisie binnen het stadsdeel regelen. En anders stedelijk 

regelen; 
- Voorlopig wordt de stedelijke intervisie van ANE nog voortgezet. 
 
Gemeentelijke ondersteuning: 
Voorwaarden die de gemeente kan stellen om het proces te versnellen:  
- Een duidelijke opdracht aan het buurtteam en dit agenderen bij contractbesprekingen; 
- Geoormerkt geld voor banen voor ervaringsdeskundigen; 
- Kennisdeling en kennisuitwisseling stimuleren. Bijvoorbeeld via ANE en de ontwikkeling van een 

vakgroep. 
 
Tandem ontwikkeltraject 
(= leertraject waarin duo’s van ervaringsdeskundigen en reguliere buurtteammedewerkers de ruimte 
krijgen te komen tot samenwerking waarin zij hun kennis, perspectieven, ervaringen etcetera bewust en 
doelgericht leren verbinden en gebruiken in de praktijk): 
- Het is belangrijk ruimte te creëren om elkaar te leren ontdekken, te leren begrijpen, de verbinding te 

maken, nieuwsgierig naar elkaar te kunnen zijn etcetera; 
- Dat kan onder andere door: reflecteren op elkaars handelen, van elkaar te leren, casuïstiek vanuit 

tandemperspectief te bespreken; 
- Hiervoor is nodig: ruimte en tijd, scharrelruimte, uitwisseling goede voorbeelden, bij verschillende 

teams op bezoek gaan om zo van elkaar te leren; 
- Benut kennis en ervaring uit eerdere projecten waar tandemsamenwerking centraal stond, genoemd 

worden o.a. de Hogeschool van Amsterdam (filmpje, artikelen, onderzoek),  leermomenten vanuit De 
Verbondsteams, vanuit andere domeinen waar al langer in tandems wordt samenwerkt. En deel deze 
informatie met de buurtteams;  



- Richt je niet alleen op tandemsamenwerking maar richt je op het grotere geheel en dus ook op de 
samenwerking met de rest van het team; 

- Het belang van samenwerking en deze te ondersteunen wordt algemeen gedeeld, net zoals het idee 
dat men wil leren door te doen en dus aan de slag wil gaan; 

- Doe aan verwachtingsmanagement: dit soort innovaties zijn dikwijls trage processen en hebben tijd 
nodig.  

 
Wil je meedoen met de kring ‘bondgenoten buurtteams’ en of heb je kanttekeningen of aanvullingen bij 
bovenstaande onderwerpen? Mail cooperatieane@gmail.com of reinschip@hotmail.com. 
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