
 

 
 
 
 
 
 

 
Training moderator Samenkracht 
 
Wil jij je verdiepen in het begeleiden van Atelier Samenkracht? 
 
Samenkracht biedt ouderen een podium om hun wensen en mogelijkheden op het 
gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar en met anderen te 
onderzoeken, te delen en actief uit te dragen. Dit gebeurt door het organiseren van 
een Atelier Samenkracht. Een Atelier bestaat uit twee voorbereidingsbijeenkomsten 
en twee dialoogbijeenkomsten voor ouderen. In het Atelier wordt gewerkt met de 
wetenschappelijk theoretisch onderbouwde en praktisch ingevulde methodiek 
Samenkracht.  
Samenkracht is gericht op kracht- en netwerkontwikkeling met ouderen.  
 
Wil jij in beweging komen met ouderen? Dan is deze training iets voor jou! 
 
Hoe ziet de training eruit?  
 
De training bestaat uit twee onderdelen: 
 
1. Training ‘on the job’. Samen met ons organiseer je een Atelier Samenkracht 

over een lokaal bij jullie spelend, actueel, levend, onderwerp. En ook samen 
met ons modereer je de bijeenkomst(en). Dat betekent: werven van 
deelnemers, ruimte organiseren, gespreksleiding. We leren je wat de 
methodiek Samenkracht inhoudt en we doen het voor. 

 
2. Groepstraining, samen met andere moderators. 
 De training bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van 2,5 uur met maximaal 

15 andere deelnemers/moderators. Via inspirerende werkvormen, oefeningen 
en intervisie ervaar je wat Samenkracht betekent voor jezelf en voor ouderen. 
Je brengt je eigen ervaringen met de Ateliers Samenkracht in en leert ook van 
elkaar. 
We geven je informatie over de achtergrond, uitgangspunten en het 
theoretisch kader van Samenkracht. 

 
Na afloop van beide onderdelen ontvang je ons certificaat. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Je leert:  

• hoe je aanzet tot kracht- en netwerkontwikkeling 
• kijken vanuit de hele mens, het ‘huis van je identiteit’ 
• hoe verbondenheid met jezelf kan leiden tot verbondenheid met anderen 
• hoe je ouderen hun eigen geefkracht kunt laten ontdekken  
• de kracht van de dialoog in te zetten 
• samen-kracht: van individueel naar collectief werken met ouderen, 

beroepskrachten en vrijwilligers 
• hoe je de methodiek Samenkracht in jouw netwerk kunt inzetten  
• hoe je een Atelier Samenkracht kunt opzetten in jouw werkgebied 

 
Voor wie?  
De training is voor: 

- Beroepskrachten in het sociale domein: wonen, welzijn en zorg 
- Vrijwilligers in belangen- en zelforganisaties 
- Je hebt een warm hart voor ouderen 
- Je hebt basisvaardigheden in het werken met groepen 
- Je wilt in je organisatie, wijk of buurt in beweging komen 
- Van individueel naar collectief werken spreekt je aan 
- Je deelt onze missie: ‘Meedoen, ertoe doen en van betekenis zijn’. 

 
Wat bieden we?  

• Na de training mag je gebruik maken van de aangereikte tools: de handreiking 
Samenkracht met draaiboek, werkvormen en achtergrondinformatie. 

• Als moderator Samenkracht ontvang je een certificaat en het recht op gebruik 
van het materiaal. Je kunt Atelier Samenkracht als product opnemen in je 
portfolio.  

• Je krijgt toegang tot de landelijke kenniskring Samenkracht, een lerende 
gemeenschap waarin je materialen, kennis en ervaringen uitwisselt met 
andere moderators en kunt deelnemen aan workshops en trainingen.  

 
Aanmelden?  
De kosten voor het samenwerken aan een Atelier SamenKracht op je locatie inclusief 
training ‘on the job’: op basis van offerte. 
De kosten voor de aanvullende training in groepsverband bedragen € 350,- exclusief 
21% btw per persoon. De trainingslocatie voor de groepstraining is centraal gelegen 
in het land. 
 
Aanmelden via mail, telefoon of het formulier op de website www.samenkracht.nu   
 
 
 

http://www.samenkracht.nu/

