
SOCIALE AMBACHTSCHOOL
‘LEREN VAN DE PRAKTIJK’

De Sociale Ambachtschool draagt bij aan de 
ontwikkeling van het sociale ambacht. Het is 
een praktijkschool waar de dagelijkse praktijk 
en het vakmanschap van professionals en  
bewoners in de buurt centraal staan. Het is 
een werkplaats voor bewoners en sociaal 
werkers zoals de opbouwwerkers, jonge-
renwerkers, sociaal cultureel werkers, de 
maatschappelijk werkers, de jeugdhulpverle-
ners, de zorgverleners, de woonconsulenten, 
de wijkagenten en zeker ook voor de mede-
werkers binnen de sociale wijkteams. Een 
werkplaats waar teams plannen ontwikkelen 
voor een betere aanpak. 

‘AMBACHT’

Onze samenleving transformeert naar een 
nieuw wereldbeeld. Van minder overheid naar 
meer burgerkracht. Van minder verzorgings-
staat naar meer participatiesamenleving. 
Dit vraagt ook om een transformatie van 
de sociaal werker. Een hernieuwd ambacht 
en vakmanschap. Goede sociaal werkers. 
Met kennis, kunde, ervaring, authenticiteit, 
kernwaarden en kwaliteit. Professionals die 
hun vak verstaan en handen en voeten kunnen 
geven aan de noodzakelijke verandering en 
vernieuwing van het sociale domein. Sociaal 
werkers die breder denken, kijken en doen. 
Die creatief zijn en de kunde verstaan van 
het doorbreken van systemen, structuren, 
patronen en gewoonten. Door nieuwe dingen 
te bedenken. Sociaal werkers die innovatief 
zijn en in kleine stapjes samen met bewoners 
bestaande processen veranderen en ver-
nieuwen. Sociaal werkers met lef, inspiratie, 
resultaatgericht en ondernemerschap.

‘LEREN VAN DE PRAKTIJK’

Centraal staan de vragen en soms  
worstelingen van professionals en  
bewoners ten aanzien van de eigen wijk, 
buurt en dorp. Leren in en van de praktijk 
staat bij ons centraal. En dat betekent vallen 
en opstaan. Experimenteren, reflecteren 
en ontdekken wat wel en niet werkt. Leren 
van onze fouten. Pas dan komen we toe aan 
verandering en vernieuwing. Samen gaan we 
die zoektocht aan. En dat is een prachtige 
uitdaging!

Onze uitgangspunten zijn:
Waarom, hoe, wat? - Focus en visie - Maat-
werk - Verbinden - Verschillende brillen - 
Eigenaarschap - Tegengeluid - Ruimte laten

‘INHOUDELIJKE- EN  
TEAMONTWIKKELING’

De zoektocht naar de gewenste verandering 
en vernieuwing verloopt vanuit de Sociale 
Ambachtschool langs twee hoofdlijnen: de 
inhoudelijke ontwikkeling en de teamontwik-
keling. De inhoudelijke ontwikkeling wordt 
vormgegeven via verschillende modules.  
Variërend van een werkatelier tot een volledi-
ge leergang. Bij de teamontwikkeling gaat het 
om sociale en communicatieve vaardigheden. 
Leren omgaan met de soms lastige of inge-
wikkelde dingen die je kunt tegenkomen in de 
samenwerking met elkaar en met interne en 
externe partijen waarmee je moet samenwer-
ken.



MODULES
MAATWERK

WERKATELIERS
DAGTRAININGEN

LEERGANGEN
TRANSFORMATIE - VERNIEUWING WELZIJN, HULP EN 

ZORG - PREVENTIE - INNOVATIE - CREATIVITEIT - 
BEWONERSPARTICIPATIE - COMMUNITY WERK - 

VERANDERSTRATEGIE - SOCIALE NETWERKEN - SOCIAL 
MEDIA - WAARDECREATIE - WERKWIJZE - FOCUS EN 

VISIE - LEEFBAARHEID - SOCIAAL KAPITAAL - 
REFLECTEREN - HOE GEEF IK GOEDE FEEDBACK - 
KWALITEIT VAN SAMENWERKEN - LUISTEREN - 

TEGENGELUID - SOCIALE STABILITEIT - WIJKECONOMIE 
- INTEGRALE BUURTAANPAK - 

SAMEN LEREN - VAN DE PRAKTIJK

‘SAMENWERKING’

De Sociale Ambachtschool is een samenwer-
kingsverband tussen Ben Koenen van Koenen 
Opleidingen BV, René van Rijn van Dubbel 
en Albert van Veen van MD-tcc. Daarnaast 
hebben wij een vaste pool van trainers die wij 
inhuren voor specifi ek maatwerk.

‘WAAROM DE SOCIALE 
AMBACHTSCHOOL?’’

Je kunt de Sociale Ambachtschool inscha-
kelen voor coaching en trainingen gericht op 
het sociale domein. Wij staan nog dagelijks 
met onze laarzen in de klei van de wijkaan-
pak. Daarom is leren in en van de praktijk op 
ons lijf geschreven. Samen hebben wij veel 
ervaring, kennis en kunde. Deze willen wij 
graag (met jullie) delen. Wij gaan uit van jouw 
ambities en proberen je een stapje verder te 
brengen in de eigen praktijk. 

‘MAATWERK’

De Sociale Ambachtschool levert maatwerk 
ten aanzien van elke vraag en opdracht. Geen 
enkel mens, stad, wijk of buurt is hetzelfde. 
Overal spelen er weer andere vraagstukken. 
Ook de ontwikkelingsvragen van de indivi-
duele bewoners, professionals en de teams 
zijn natuurlijk verschillend. Onze modules, 
werkateliers, trainingen en leergangen zien 
wij als richtinggevend. Van daaruit willen wij 
aansluiten bij de vragen en behoeften van de 
opdrachtgever.

BEN KOENEN

Gespecialiseerd in community werk en coaching 
bewoners en professionals bij het realiseren van 
de eigen ambities. 
www.benkoenen.nl 
info@benkoenen.nl
0623207417

ALBERT VAN VEEN

Gespecialiseerd in individuele ontwikkeling en 
teamontwikkeling. 
www.md-tcc.nl 
Albert.vanveen@md-tcc.nl
0651588917

RENE VAN RIJN

Gespecialiseerd in bewonersparticipatie binnen
wijk- en dorpsvraagstukken.
rene.van.rijn@planet.nl
0622022903


