Verander wat je wil veranderen!
In de Meevaart werd een grote bijeenkomst georganiseerd. Zo’n 50 mensen kwamen bij
elkaar om te praten over samenwerking. We willen graag dat vrijwilligers,
vertrouwenspersonen, hulpverleners in buurtteams of ouderkind teams met elkaar
samenwerken. In de bijeenkomst een mooie verkenning van “de tussenruimte” in stadsdeel
Oost.

Een sfeerbeeld van onze bijeenkomst in de Meevaart op woensdag 30 maart 2022
Het allerbelangrijkste: hoeveel verschillende, leuke en enthousiaste mensen waren er bij
elkaar, die allemaal maar één ding voor ogen hebben: we maken van de Indische buurt een
Buurt waarin iedereen meedoet en niemand buiten de boot valt.
Onze buurt is de mooiste Buurt van Amsterdam, van heel Nederland. Er zijn bij ons
honderden mensen die niet meedoen, en dat zijn er echt te veel. Maar we kunnen daar veel
aan doen. Want we hebben een doel voor ogen: over tien jaar hoeft niemand meer te
vechten voor hulp en heeft iedereen uitzicht op een menswaardig bestaan.
Dit was het gevoel dat iedereen deelde, en dat was de stip aan de horizon die iedereen voor
zich zag. Zoals John F. Kennedy een mens op de maan wilde zetten, en daarvoor de juiste
mensen selecteerde om dat voor elkaar te krijgen, zo hebben wij ook een missie, die nog
veel belangrijker is dan een mens op de maan. En ook wij hebben de juiste mensen om dat
voor elkaar te krijgen. Maar dat kan alleen maar als we iets engs doen, namelijk onzeker
weten. Tijdens Corona hebben we onze kracht laten zien. Dat kunnen we vaker doen.
Verander wat je wilt
Wat moet er veranderen om onze ambities waar te maken? Een rijtje belangrijke
aanbevelingen, die ook nog eens leuk zijn om te doen (misschien niet allemaal…):
- Regels zijn er voor mensen, niet andersom. Als ze tegen een mens werken, moet je ze niet
hanteren.
- Geen wantrouwen maar vertrouwen, voor alle Amsterdammers, of ze nou beroepskracht
zijn, vrijwilliger of heel veel pech hebben gehad
- Niet praten maar luisteren, en ook vragen. En ook de dialoog.
- Elkaar leren kennen.
- Veiligheid voor alles.
- Je doet het samen, iedereen heeft iets dat uniek is. Profiteer daarvan.
- We hebben heel veel kleuren, en allemaal kunnen we ze gebruiken.
- We zijn oud en jong, en ook dat is een voorrecht.

- We werken integraal, we gaan echt iets nieuws doen, want wat er was, was niet goed
genoeg.
- Weg met de wachttijden.
- Weg met de angst.
- Iedereen moet de weg kunnen vinden.
- We mogen niet accepteren dat er mensen een niet-menswaardig bestaan leiden, en
daaraan kunnen we alleen samen iets doen.
- Dus samenwerken: familie, vrienden, de informele en de formele zorg,
vertrouwenspersonen.
- Vier onze successen (en waar kan het nog (veel) beter)?
- Laat je verrassen, doe de dingen samen (onzeker weten). En hou van de onzekerheid.
- Niet voor niets zijn er geen klantmanagers meer.
- Mensen zijn geen nummers.
- Wees nieuwsgierig, koester talent.
- Kijk naar jezelf. Wat vind je eng?
- Je mag onzeker zijn, niemand heeft de wijsheid in pacht. Vraag door (als je durft).
- We zijn zichtbaar in de buurt, we gaan naar buiten.
- Als alles makkelijker gaat is het minder moeilijk. Geen extra moeilijkheden aanbrengen,
maar simpeler doen.
- Neem de telefoon op. Je weet nooit waarom iemand belt. Ook hier: leuk als je
nieuwsgierig bent.
- Leer elkaar kennen, we kennen elkaar niet goed genoeg.
- Je probeert mensen altijd op weg te helpen, wij allemaal.
- En zelf hoef je het wiel niet uit te vinden. Je bent niet alleen.
Wat gaan we doen?
Precies kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Telefoonnummers uitwisselen. Samen met
een ander een Amsterdammer op weg helpen, een vrijwilliger met een professional, een
professional met een vrijwilliger. Gebruik maken van de tussenruimte, daar waar we elkaar
ontmoeten, elkaar leren kennen, gaan vertrouwen. Ervaringen uitwisselen. En niets
vanzelfsprekend vinden. Blijf je verwonderen.
In de zomer wordt er een vervolg georganiseerd. Ondertussen zullen we in de
praktijkopleiding Vertrouwenspersonen vanuit de praktijk nadenken over
samenwerkingsmogelijkheden en mogelijke afspraken.

