Vernieuwde leergang
gebiedsgericht werken
Start oktober 2018
Sinds 2002 verzorgen wij de Leergang Gebiedsgericht
Werken. Een leergang voor degenen die al enige tijd als professional in wijken en buurten werken en behoefte hebben aan
het opfrissen en verdiepen van kennis, bezinning en inspiratie.
Omdat wij zelf en onze docenten ook met de poten in de klei
staan gaat het in deze 12 dagen niet om overdracht van
abstracte kennis, maar vooral om ervaringen en inzichten
opgedaan in de praktijk van het wijkgerichte werken.  
In de vernieuwde leergang zullen wij nog meer dan
voorheen aandacht besteden aan hoe je als professional in
turbulente tijden, waarin alles tegelijk lijkt te moeten, baas
over je eigen agenda kunt blijven en je maatschappelijke betrokkenheid overeind kunt houden. Daarvoor zijn zelfkennis,
inzicht in en kennis van de ontwikkelingen om je heen en de
vaardigheid om die toe te passen onmisbaar. Focussen en
grenzen stellen zijn niet minder belangrijk. De groepen zijn
klein (max. 14 deelnemers) zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng en interactie. Het programma wordt verzorgd door een team van ervaren docenten en begeleiders.

Verkorte cursus voor beginners in
het gebiedsgericht werken
Start op 26 januari 2018
Speciaal voor starters in het wijkwerk is er de kortlopende
startersopleiding. In vier dagen passeren een aantal basisprincipes van het wijkgericht werken de revue.
Tijdens de cursus maak je op een dynamische wijze kennis
met de theorie en praktijk van gebiedsgericht werken. We
besteden onder meer aandacht aan je eigen stijl van communiceren, het leren ‘lezen’ van wijken en buurten, organiseren
van samenwerking met organisaties en bewonersgroepen en
het benutten van je eigen kracht, maar ook omgaan met je
grenzen. Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en onderlinge advisering. De nieuwe inzichten kun je meteen in praktijk
brengen.
De verkorte cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die
nog weinig ervaring hebben met projecten en processen in de
wijk en die zich verder willen ontwikkelen in het gebiedsgerichte werken.

Ons aanbod is geschikt voor professionals van gemeenten,
corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en zelfstandigen
voor wie het werken in buurten en wijken een belangrijk
onderdeel van het takenpakket vormt.

In-company trainingen
Startdatum en looptijd in overleg te bepalen
Bij ons kun je ook terecht voor opleidingen en trainingen voor
teams van wijkwerkers. Dit zijn teams van afdeling wijkzaken of
wijkbeheer van gemeenten, sociaal beheer van woningcorporaties of welzijnsinstellingen, maar ook gemengde teams die in
een gebied samenwerken.
Het programma bepalen we in nauwe samenwerking met
opdrachtgever en deelnemers, zodat het zo optimaal mogelijk
is afgestemd op de vragen die er bij de organisatie en medewerkers op het terrein van wijkgericht werken leven.
De inhoud van in-company trainingen kan uiteenlopen van
het gehele programma van de leergang, onderdelen daaruit
of een aangepast programma. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van de brede kennis en ervaring van onze begeleiders
en medewerkers.
Interesse? Neem dan contact met op om wensen en
mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over ons aanbod
ga naar www.svgw.nl

Ons aanbod is geschikt voor professionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en zelfstandigen voor wie het werken in buurten en wijken een
belangrijk onderdeel van het takenpakket vormt.

Nieuw in 2018!

Verdiepende Training ABCD
met Cormac Russell
5 & 6 maart en 1 juni
De laatste jaren zijn bewonersparticipatie en zelfredzaamheid
in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Veel
initiatieven van bovenaf blijven echter steken in goede bedoelingen. Met wijkwerkers die een stap verder willen zetten organiseren wij in 2018 een driedaagse training.
We hebben Cormac Russell bereid gevonden deze training te
verzorgen. Cormac is als geen ander in staat visie en houding die
nodig zijn om tot daadwerkelijke resultaten te komen uit te dragen.
Hij maakt gebruik van de inzichten uit ABCD (Asset Based
Community Development). De kern daarvan is mensen aan te
spreken op hun kwaliteiten. Uitgangspunt is dat iedereen iets te
bieden heeft aan de samenleving en zich daarmee aan isolement
en afhankelijkheid kan ontworstelen. Cormac is een begenadigd
verteller , waarmee hij de deelnemers weet te inspireren en ontroeren. Maar ook weet hij, op niet mis te verstane wijze, te confronteren met vooroordelen en ingeslepen gedragspatronen.
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn wat is mijn rol als
professional vanuit de ABCD aanpak? Wat heb je wel te doen, en
niet (meer)? En, hoe doe je dat? Tijdens deze training verdiepen
we ons in ABCD en krijg je handvaten om het gedachtengoed
van ABCD goed te kunnen vertalen naar jouw praktijk . Durf, zelfkennis, gevoel voor context en communicatieve vaardigheden zijn
hierin onmisbaar. Doordat we in een kleine groep werken (max.
14 deelnemers) is er veel ruimte om te oefenen en voor coaching
en intervisie.
Cormac Russel is faculteitslid van het Asset-Based Community
Development (ABCD) Instituut en directeur van ABCD Europe.
Hij heeft gemeenschappen, organisaties, NGO’s en overheden
getraind in de ABCD aanpak en over heel de wereld.

Zomerschool Bristol
3 t/m 6 juli
Doe je graag inspiratie en energie op in een bijzondere stad?
Vind je het leuk je eigen expertise aan te bieden in een leer- en
adviesopdracht? Na het grote succes van de zomerschool in
Leipzig gaan we met de Zomerschool 2018 naar Bristol!
Bristol is een aantrekkelijke stad met ruim 430.000 Bristolians.

Een stad met een historisch centrum, oude haven, kunst
en cultuur, relaxed, beroemde universiteit, de iconische Clifton
Suspension Bridge en de stad waar ooit de Concorde werd gebouwd.
Maar Bristol is ook een stad die in zwakke buurten Asset
Based Community Development gebruikt. De gemeente Bristol
heeft een gedreven en bevlogen team ‘Community Development’
die uitvoering geeft aan ABCD. Hun werkwijze is het ontdekken
meer dan waard. Dat ga je als deelnemer ook doen. Samen met de
andere deelnemers maak je kennis met ABCD tot in de haarvaten
van de stad en werk je aan een adviesopdracht voor onze collega’s
uit Bristol. Daarnaast zullen we enkele interessante projecten aandoen.

Training sociale netwerken
9 maart
Onze samenleving wordt in toenemende mate een participatie
samenleving, daardoor worden sociale netwerken steeds belangrijker. Heb je een sterk sociaal netwerk en weet je deze goed te
benutten dan ligt de wereld voor je open. Op welke manier kun je
een netwerk verder ontwikkelen? Welke houding en sociale vaardigheden zet je hiervoor in?
Het Netwerkspel geeft inzicht en concrete aanknopingspunten om een netwerk verder te ontwikkelen. Met dit spel wordt op
een leuke en ludieke manier het persoonlijk netwerk van mensen
in kaart gebracht. Door het gebruik van kleuren en concrete vragen wordt snel duidelijk hoe het netwerk eruit ziet en aan welke
punten gewerkt kan worden. Door het in een groep te spelen
krijgen de deelnemers ook inzicht in het netwerk van de ander en
kunnen ze tips/ideeën uitwisselen.
De Blije Kameel, speelse specialisten op het gebied van
samenlevingsopbouw, heeft het Netwerkspel ontwikkeld. Deze
methode is breed inzetbaar en wordt het ingezet door diverse
professionals en vrijwilligers die
werken met het versterken van
sociale netwerken. Ben jij ook op
zoek naar een leuke manier om
samen met bewoners hun eigen
netwerk in kaart te brengen, kom
dan naar deze training!
Voor meer informatie over ons aanbod
ga naar www.svgw.nl
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