Training Bewonersinitiatieven
Samen in beweging

Het bruist van goede en minder goede ideeën, van kansrijke en minder kansrijke initiatieven van
bewoners en ondernemers. Hoe kan je initiatiefnemer(s) ondersteunen zonder het over te nemen? Wat
motiveert en beweegt bewoners? Wat vraagt dit van jou als medewerker van de gemeente of
maatschappelijke instelling?

De Inhoud

In de 3-daagse training gaan we aan de slag met bewonersinitiatieven. Hoe je met behulp van het
Initiatieven-Canvas gestructureerd initiatieven kan ontwikkelen gericht op een heldere
maatschappelijke opbrengst. We gaan in op de groepsdynamica bij bewonersinitiatieven, wat
bewoners beweegt en jouw als rol begeleider. En tot slot, hoe regel je het intern, wat kan je als
gemeente bieden en hoe maak je dat waar? De rode draad is de vraag ‘wat kan jij als medewerker
betekenen in deze processen?’ In de training maken we zoveel mogelijk gebruik van concrete en
actuele casuïstiek, bij voorkeur breng jij je eigen casus in.

•
•
•
•
•

DAG 1
GESTRUCTUREERD CREËREN

DAG 2
EFFECTIEF SAMENWERKEN

DAG 3
PRODUCTIEF ORGANISEREN

1. Initiatieven in de
gemeenschap. Welke
aanpak voor wat?
2. Initiatieven ontwikkelen en
impact meten, gebruik van
het initiatieven canvas
3. Jouw rol als begeleider

1. Wat motiveert actieve
bewoners?
2. Het ontwikkelen van een
productieve samenwerking
3. Effectief faciliteren

1. Een constructieve
organisatie: interne
voorwaarden creëren
2. Financiën productief
maken
3. Communicatie tools en
hulpmiddelen

Praktisch
Doelgroep: alle medewerkers die betrokken (willen) zijn bij bewonersinitiatieven.
De trainingsdata: 13 februari, 13 maart en 10 april 2019 van 9:30 tot 17.00 uur.
Locatie: n.t.b., bij voorkeur elke keer op een andere plek in een buurt of wijk
Kosten: € 1.450 per persoon (ex btw)
8 - 16 deelnemers

Dus wil je op gebied van het stimuleren van bewonersinitiatieven:
- je handelingsrepertoire en effectiviteit vergroten?
- je eigen visie aanscherpen en ontwikkelen?
- met gelijkgestemden ervaringen en ideeën delen?
Geef je dan op voor de training Bewonersinitiatieven, samen in beweging!

Neem contact op met
Rutger Hangelbroek

Rutger.hangelbroek@pentascope.nl
06 12 69 70 38

