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Verslag van de bijeenkomst ‘Samen onderweg naar het TandemOntwikkelTraject 
rond Buurtteams’.  

Op 21 april ‘22 vond de bijeenkomst Samen onderweg naar het TandemOntwikkelTraject rond 
Buurtteams plaats in de prachtige ruimte aan de Geschutswerf 12. Tijdens deze bijeenkomst 
verdiepten de aanwezigen zich in wat tandemsamenwerking en een TandemOntwikkelTraject zouden 
kunnen betekenen voor betrokkenen rond de buurtteams. En met elkaar verkenden zij wat nodig is 
voor het (verder) ontwikkelen van zo’n TandemOntwikkelTraject. Hieronder volgt een korte impressie 
van de middag. 

De opkomst tijdens deze middag is weer ouderwets groot en divers. Er zijn ervaringsdeskundigen, 
sociaal werkers, studenten, docenten, teamleiders, vrijwilligers, ambtenaren en andere 
geïnteresseerden in het onderwerp ervaringsdeskundigheid en (tandem)samenwerking rond 
buurtteams. Een greep uit de organisaties en projecten die zij vertegenwoordigen: de Buurtteams, 
het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid (ANE), de VrijwilligersAcademie, Team ED, de 
Bondgenoten, Van Leven naar Overleven, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Gemeente 
Amsterdam. 

Reinier Schippers en Paulina Sedney, een gelegenheidstandem dat de middag begeleidt, heet 
iedereen welkom. Tijdens deze middag verdiepen we ons in ideeën rond tandemsamenwerking en 
een tandemontwikkeltraject en ter inspiratie zijn er tussendoor interviews met vier tandems.  

Tandemsamenwerking: Waarom zo belangrijk & urgent? 

Gelegenheidstandem Elsje van Dijk en Martin Stam bijten de spits af. Martin interviewt Elsje en 
bevraagt haar naar hoe zij als ervaringsdeskundig medewerker in een buurtteam kwam tot 
samenwerking met collega buurtteam-medewerkers. Elsje is gedetacheerd vanuit Team ED in 
Buurtteam Oud-Oost. Ze benadrukt hoe belangrijk het was dat dit buurtteam als een warm bad 
aanvoelde toen ze er van start ging. Het team was al bekend met ervaringsdeskundigheid door twee 
andere ervaringsdeskundige collega’s. Er is sprake van gelijkwaardige dialoog en ruimte om als 
ervaringsdeskundige een eigen aanpak te ontwikkelen. Ervaringsdeskundigheid wordt heel serieus 
genomen binnen het team. Dit wordt tevens bevestigd doordat de manager en een collega 
buurtteam-medewerker van Elsje ook aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. De cirkel lijkt rond 
wanneer Elsje’s collega vertelt dat zij tijdens haar opleiding sociaal werk op de HvA ook les kreeg van 
het tandem Joep en Astrid (zie hun interview verderop in dit verslag). Het ervaringsverhaal van Astrid 
had zo’n impact op haar, dat ze de inzichten die ze daaruit haalde ook nu nog gebruikt tijdens haar 
werk. Ze is dan ook enthousiast dat er in haar buurtteam ervaringsdeskundige collega’s werken.  
Elsje en Martin sluiten hun interview af met de urgentie van het co-creatief samenwerken met 
ervaringsdeskundigheid in de buurtteams: de participatiesamenleving zorgt voor gaten, de gaten in 
het sociale vangnet worden groter en de kloof tussen rijk en arm ook. We hebben met elkaar dus een 
duidelijke opgave. En die gaat alleen slagen als deze van onderaf ingevuld wordt. 
 
Samen in gesprek over tandemsamenwerking en tandemontwikkeltraject 

Bij de oproep van Elsje en Martin - om vanaf onderaf deze opdracht in te vullen – sluit het volgende 
punt mooi aan: de aanwezigen gaan in een aantal groepen uiteen en aan de slag met drie vragen: 

1. Wat kan het tandemontwikkeltraject betekenen rond de buurtteams? 
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2. Wat is nodig om het tandemontwikkeltraject te laten werken? Aan welke voorwaarden 
moet het voldoen? 

3. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe kennis kan worden toegepast in de praktijken van de 
Buurtteams? 

 
In de groepen wisselen de deelnemers inzichten, kennis en visies uit. Er is veel herkenning en dat 
stimuleert om de diepte in te gaan, met elkaar de vragen te beantwoorden en zo een stap verder te 
komen rond dit onderwerp. Hun antwoorden schrijven ze op flappen op, die door de Bondgenoten 
worden uitgewerkt en zullen dienen als input voor het uitwerken van toekomstige activiteiten rond 
(tandem)samenwerking en ervaringsdeskundigheid rond Buurtteams.  
 

                    
 
Na een korte pauze is het de beurt aan het tandem Astrid Philips en Joep Holten van de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA).  
 
Samen leren als tandem & vertaling naar de praktijk 

Astrid en Joep werken al jaren samen. Ze zijn gestart als pioniers op de HvA maar ook daarbuiten, 
bijvoorbeeld tijdens de trainingen aan de SamenDoen-teams. Het was zoeken naar een manier 
waarop ze hun ervaringskennis en didactische kennis konden combineren en overdragen aan 
anderen. Uiteindelijk werkte dat voor hen vooral door vooral te doen en door te evalueren. Voor 
Astrid was het in het begin niet makkelijk om als enige ervaringsdeskundige op de HvA te werken, 
mede daarom heeft ze op een bepaald moment gepleit dat een collega ervaringsdeskundige het 
team kwam versterken. Voor Joep heeft de hoop die uit ervaringsdeskundigen spreekt veel indruk 
gemaakt op hem als docent. In het onderwijs was het zo echt om met ervaringsdeskundigen te 
werken. Daarom zijn ze bij de opleiding sociaal werk gestopt met het werken met acteurs. En daar is 
het onderwijs een stuk realistischer van geworden. 
 
Als tandem van elkaar leren tijdens een tandemontwikkeltraject 

Na Astrid en Joep volgt een interview met Lidie (haar tandempartner kon er helaas niet bij zijn). Lidie 
werkt als ervaringsdeskundig trainer bij de VrijwilligersAcademie en deed samen met haar 
tandempartner Herman mee aan het TandemOntwikkelTraject georganiseerd door de HvA en het 
IGPB. Op de vraag wat zij daarvan geleerd hebben illustreert Lidie hun ontwikkelproces via een heel 
mooi voorbeeld. Toen zij tijdens het TandemOntwikkeltraject de opdracht kregen opzoek te gaan 
naar spanningen stuitten ze op verschil in betekenisgeving en de stigmatiserende werking van 
woorden. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan kwamen ze bij een laag die ze anders niet 
hadden geraakt. Het was een pittig proces maar hierdoor is hun samenwerking nog hechter werd. Dit 
voorbeeld gebruiken ze trouwens nog steeds tijdens trainingen.  
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Inspiratie vanuit het project Van overleven naar leven 

Het laatste interview is met Mirte Bunte en Hoscar Flores Pineda. Samen deden zij mee met het 
project ‘Van Overleven naar Leven’. Projectleider Mirte vertelt over deze aanpak die inmiddels 
onderdeel is van de Amsterdamse maatwerkmethode voor huishoudens met complexe problemen. 
De gezinnen krijgen ondersteuning van een tandem van een ervaringsdeskundige en een 
outreachende scoiaal werker. Zij werken aan meer financiële stabiliteit, meer grip op het leven en 
meer zelfredzaamheid. Hoscar vertelt dat ook hij in dit project een sociaal werker als tandempartner 
had. Inmiddels vormt hij in het buurtteam met meerdere collega’s waar hij nauw mee samenwerkt 
een tandem. Hoscar benadrukt vanuit zijn ervaring dat tandemsamenwerking langzaam ontstaat, het 
is iets dat zich ontwikkelt. Het belangrijkste daarbij is dat het voor alle betrokkenen voelt als een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de nieuwe aanpak in de teams en dat je samen de 
toon vindt die daarbij hoort.  

Afronding 

Aan het einde van de bijeenkomst bespreken de aanwezigen wat de bijeenkomst zoal heeft 
opgeleverd. Men is het er over eens dat een TandemOntwikkelTraject als leertraject kan dienen voor 
het stimuleren en ontwikkelen van tandemsamenwerking in de buurtteams (het 3e punt in de motie 
van wethouder Kukenheim van november 2021): ‘Een tandemontwikkeltraject zou meer verbonden 
moeten worden in Amsterdam om er in de buurtteams mee aan de slag te gaan’.  
 
 
We danken iedereen die bijgedragen heeft aan en aanwezig was tijdens deze bijeenkomst! Extra 
dank ook aan de Geschutswerf voor het gebruik van de mooie locatie. 
 
 

Extra informatie: 

-een aantal van de tandems die een bijdrage leverden tijdens deze bijeenkomst zijn ook te zien in: 
een korte film over tandemsamenwerking en tandemontwikkeltrajecten.  

-Voor meer informatie over het project Van Overleven naar Leven zie: documentaire van Overleven 
naar Leven en meer info. 
 
 


