Wat is de impact van Samenkracht?
• Ouderen worden zich bewust van wat zij belangrijk vinden.
• Ouderen kunnen hun ‘geefkracht’ weer inzetten, kunnen zelf én samen
met anderen van betekenis zijn op persoonlijk en maatschappelijk vlak.
• Ouderen zijn vitaler, actiever, zelfredzamer, zij doen (weer) mee.
• Moderators hebben met de SamenKracht methodiek een nieuwe
werkwijze in handen waarmee zij positief en krachtgericht kunnen
werken met huurders, bewoners, cliënten.
• Gemeenten en organisaties gebruiken de SamenKracht methodiek om
ouderen op een positieve manier mee te laten doen. In co-creatie met
ouderen komen tot vernieuwing en samenwerking.

Help jij mee om samen
weer van betekenis te zijn?
Samenkracht

Wat is Samenkracht?
In Samenkracht bijeenkomsten (‘ateliers’) komen ouderen in het hele land

email: info@samenkracht.nu

bij elkaar. Zij bedenken zelf en samen met anderen wat zij kunnen

telefoon: 06 542 18 143

betekenen in het dagelijks leven, in de buurt, in de samenleving.

www.samenkracht.nu

Hoe hun situatie ook is. In de Samenkracht ateliers kiezen ouderen zelf
de thema’s die in hun situatie belangrijk zijn. Via creatieve werkvormen
komen zij tot verassende inzichten en leerervaringen!

Waar gebruik je Samenkracht bij?

Training voor de moderators.

We houden Samenkracht ateliers in verschillende situaties, bedoeld om

Naast training on-the-job bieden wij co-moderators ook de mogelijkheid

vitale woongemeenschappen te bevorderen, seniorvriendelijke wijken

om na afloop van de ateliers een compacte Samenkracht groepstraining

te ontwikkelen, eenzaamheid bespreekbaar te maken, een leven lang

te volgen. In de training worden uitgangspunten, theoretisch kader,

leren op diverse terreinen te ondersteunen, een ontmoetingscentrum te

methodiek en werkvormen behandeld. Moderators van de verschillende

vernieuwen, etc. Onze aanpak is compact, maar heeft een grote impact.

projecten treffen elkaar en leren ook van elkaars ervaringen.

Ouderen voelen zich gehoord en krijgen handvatten om zelf iets te doen
aan dingen die zij belangrijk vinden.
Wie kan bij ons terecht?
Gemeenten (Wmo, zorginnovatie, seniorvriendelijke wijken),
woningcorporaties (vitale woongemeenschappen, langer thuis wonen),
welzijn, sociaal werk (community building, vitaal ouder worden,
empowerment), ouderenbonden (versterking stem van de ouderen),
zorgorganisaties (preventie, zorg-op-maat) en anderen vragen ons om
een Samenkracht initiatief bij hen uit te voeren.
Hoe werkt het?
We starten in een gemeente, samen met lokale werkers en ouderen,
een Samenkracht initiatief en nemen in de georganiseerde Samenkracht
ateliers de rol van moderator (dialoogbegeleider) op ons. Daarbij werken
we altijd samen met een lokale co-moderator. Dat is iemand die de lokale
situatie en behoeften kent, netwerkcontacten heeft en de plekken weet
waar ouderen samen (kunnen) komen. We leiden de co-moderator al
werkende op tot moderator Samenkracht, dus ‘on-the-job’. We coachen
de co-moderator in het vasthouden van de positieve energie in de groep
en er vervolg aan te geven. Planning van de bijeenkomsten is altijd in
overleg met de lokale partners.

“Het maakt niet uit hoe
oud je bent. Iedereen heeft
iets te geven. Dat noemen we
geefkracht.”

