
Week van de participatie 2022

meld je activiteit nu aan 
In de Week van de participatie vieren we dat we weer live bij elkaar op bezoek 
kunnen. We delen kennis op locatie en kijken bij elkaar naar de praktijk in de wijk. 
Doel van de Week van de participatie is delen in wat er is aan participatie-
mogelijkheden in de stad. Per stadsdeel organiseren we op 1 ochtend de kans om 
op locatie te kijken en te leren wat er geboden wordt. 

ook met jouw organisatie deelnemen? 
Grijp je kans om je collega's te informeren. Zet ook jouw deuren open of organiseer 
een sessie tijdens de Week van de participatie. Meld je activiteit vóór 5 mei aan en 
doe mee. 

FAQ 

voor wie wordt de Week van de participatie georganiseerd? 
Doel van de week van de participatie is delen in wat er is aan 
participatiemogelijkheden in de stad. Het gaat dus niet om het werven van 
deelnemers – zoals vroeger de Participatiemarkt -, maar vooral om je collega’s te 
informeren.  

Met collega’s bedoelen we alle professionals uit het sociale domein in Amsterdam. 
Denk aan buurtteammedewerkers, klantbegeleiders WPI, zorgprofessionals, 
woonbegeleiders, participatiemedewerkers, vrijwilligers in de zorg of sociale basis, 
ervaringsdeskundigen, enzovoort.  

kennis delen op locatie 
Als aanbieder van activiteiten en werk kun je deze week ook jouw deuren 
openzetten en/of een sessie organiseren. Dat kan een presentatie zijn, maar ook 
een rondleiding, dialoog, spel, training etc. Liefst samen met mensen die ervaring 
hebben met je aanbod of locatie. Alles wat inspirerend kan zijn voor andere 
professionals en mogelijke samenwerking. 

per stadsdeel 
Met elkaar bouwen we met elkaar een gevarieerd programma per stadsdeel. Grijp 
je kans en zet ook jouw deuren open of organiseer een sessie! Meld je activiteit 
aan en doe mee. De inschrijving sluit op 5 mei. 

wie kunnen een activiteit aanmelden?  
Alle aanbieders in het sociale domein in Amsterdam kunnen vóór 5 mei via dit 
aanmeldingsformulier een activiteit aanmelden voor de Week van de participatie. 

https://forms.gle/4AZ68StkSy5kmjKa9


Dus ben je een aanbieder in de zorg (Wmo-dagbesteding), in de sociale basis of van 
(sociaal) werk? Laat zien wat je doet en meld je aan. 
kun je je als organisatie voor meerdere stadsdelen opgeven? 
Ja dat kan, mits de activiteit op een locatie plaatsvindt in het betreffende stadsdeel. 

wanneer vindt de Week plaats? 
De Week van de participatie vindt plaats op de ochtenden van maandag 13 t/m 
donderdag 16 juni. De verdeling van het programma in de stadsdelen is als volgt: 
• maandagochtend 13 juni – stadsdeel Noord & Centrum
• dinsdagochtend 14 juni – stadsdeel West & Nieuw-West
• woensdagochtend 15 juni – stadsdeel Oost & Zuid
• donderdagochtend 16 juni – stadsdeel Zuid-Oost & Weesp

wie doet wat? 
De Omslag stelt het weekprogramma in de stadsdelen samen op basis van de 
aanmeldingen. We zorgen ervoor dat het programma online staat en bezoekers zich 
kunnen aanmelden voor de programmaonderdelen in de diverse stadsdelen. 
Mensen die zich inschrijven ontvangen een bevestiging en agendaverzoek. Ook 
sturen we een herinnering 1 dag van te voren.  

Deelnemende organisaties Tijdens de Week van de participatie zorg je als aanbieder 
zelf dat je activiteit op locatie in goede banen wordt geleid, zoals de bezoekers 
ontvangen en informeren. Aanbieders ontvangen tijdig een deelnemerslijst.  

wanneer weet ik of onze inschrijving is geaccepteerd? 
Organisaties kunnen tot 5 mei 2022 een activiteit aanmelden. Hierna selecteren we 
de inzendingen en maken het programma bekend op deze pagina en onze 
nieuwsbrief. Selecteren doen we (als dat nodig is) op basis van kwaliteit, 
interactiviteit en verdeling over de stadsdelen.  Uiteraard ontvangen aanbieders 
bericht of ze op zijn genomen in het programma.  

hoe weet ik wie zullen deelnemen aan mijn activiteit? 
Bezoekers kunnen zich vanaf 13 mei online aanmelden via 
https://participatiegids.nl/nl/wvdp. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
maximumcapaciteit die aan is gegeven in het aanmeldformulier.  

In de week voorafgaand aan de Week van de participatie worden deelnemende 
organisaties geïnformeerd wie zich voor hen hebben aangemeld.  

staat je vraag er niet bij? 
Meld je aan voor de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van nieuws 
over de Week van de participatie. Zijn er nog andere vragen of verzoeken? Mail 
naar info@participatiegids.nl ovv Week van de participatie 2022.  
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