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Het nieuwe tijdperk van jeugdwerk en sociaal
ondernemerschap
Voor jongeren is hetvinden van een baan een van de belangrijkste doelen in hun leven,
om dat het een instrum ent is w aarm ee ze zelfvoorzienend kunnen w orden. Uiteraard
verschillen jongeren m eteen visuele beperking hierin nietvan hun leeftijdsgenoten.Sociaal
actief zijn, het verbreden van hun horizon en hun m entale balans zijn ook voor hen
essentieel. Het is zo dat zij extra m oeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven,
bijvoorbeeld rond m obiliteit, onderw ijs en ontspanning. Dit kom t door gebrekkige
ruim telijke ordening,vervoeren onderw ijs,m aarook doorhetgebrek aan bew ustzijn van
hetgrote publiek overproblem en die verband houden m etvisuele beperkingen.Een groot
aantalonderzoeken heeftaangetoond datvolw assenen m eteen visuele beperking lagere
niveaus van psychosociaal w elzijn rapporteren in term en van geestelijke gezondheid,
sociaalfunctioneren en kw aliteitvan leven.
Sociaalondernem erschap,datw e in een hoofdstuk verderop in detailbespreken,is een
van de beste bestaande instrum enten voorhetcreëren van w erkgelegenheid voorm ensen
m eteen handicap ofeen andere achterstand.Toch zijn sociale ondernem ers vaak m ensen
die nietbehoren totde groep die baatzou hebben bijdie bepaalde sociale ondernem ing.
Jongeren m et een visuele beperking m oeten het vertrouw en opbouw en en de
vaardigheden verzam elen die nodig zijn om zich om te vorm en totsociale ondernem ers.
Het opbouw en van deze vaardigheden, van vertrouw en en van veerkracht vereist het
bereiken van bew ustzijn op verschillende niveaus.
Bew ustw ording en het ter beschikking stellen van de nodige w erkinstrum enten voor
m ensen m eteen visuele beperking volgens de speciale behoeften van hetindividu.
De w erkplek en de w erkom standigheden kunnen de psychologische en fysieke
gezondheid van een persoon m et een visuele beperking beïnvloeden. Het recht van
m ensen m eteen visuele beperking op gelijke toegang totde arbeidsm arktstaatbuiten kijf.
Ditom vatook de m ogelijkheid om overde juiste arbeidsm iddelen te beschikken om in een
gezonde w erkom geving de kost te verdienen. Bovendien m oeten aangepaste of
gespecialiseerde apparatuur en persoonlijke hulp beschikbaar zijn. Daarbovenop zijn
beroepsopleiding,beroepskeuzevoorlichting en arbeidsbem iddeling ook nodig.Zo krijgen
de personen m eteen visuele beperking die een baan w illen vinden ook effectiefde kans
om datte doen.
Heel w at aanpassingen zijn vaak eenvoudig te regelen, zoals het aanpassen van de
verlichting,com m uniceren via voicem ailofe-m ailin plaats van inform atie m etde hand op
te schrijven,bestandsform aten gebruiken die gem akkelijk te interpreteren zijn m etbehulp
van spraaksoftw are.Ook hetlabelen van w erkplekapparatuur,gereedschappen ofandere
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item s m etbijvoor
rbeel
b d label
ls in grote letters ofbr
raille is een
n m ogelijkh
heid,ofhet
tleveren
van ver
rg
grotingsapparaten w anneer
a
dat
tnodig is.
Op het
tgebied va
an technologi
o sche toeg
gang zijn scher
s
m loep
pen,conven
ntionele br
rai
a lle- en
elektron
nische code
eringssoftw are en toe
etsenborde
en m et brai
a lletoetsen essentieel
l. Enkele
van dez
ze technologi
o eën zijn:
1. Screen-rea
ader softw ar
a e, die de
e inform atie op het scher
s
m van
n een com put
p er of
apparaatleest
e en om zetin spraa
ak.
2. System en voor scherm vergrotin
ng, w aardo
oor een w erknem er
r m et w eini
n g zicht
duidelijk ka
d
an zien.
3. V
Videoloepe
en,w aarm ee
e een ver
rg
grootbeeld van een gedr
g uktdoc
cum entofboek
b
op
een scherm ofm onitor
o geplaatst
tkan w orde
en.
4. B
Brailleappa
araten - w erknem ers die in br
rai
a lle lezen en schrijv
ven kunnen
n op de
w erkplek ver
ve schillende
e apparate
en gebruiken:


Brailled
displays: de
eze w orden
n aangesl
lot
o en op ee
en pc en v
vertalen ver
rvolgens
inform at
a ie op hetscher
s
m



Braillel
lezer
e s:zijhe
elpen perso
onen m eteen
e visuele beperking
g aantekeningen te
m aken



Braille pr
p inters:zijpr
p oduceren
n braille do
ocum enten

5. System en voor
v
optisch
he tekenhe
erkenning (OCR)
O :zijsc
cannen ged
drukte docu
um enten
en zetten de
d tekstom in spraak.
Bew ust
tw ording van onde
ersteunend
de techni
ieken en hun m o
ogelijkhede
en m et
betrekk
king totde toegankel
lijkheid bin
nnen de w er
e kom geving.
n
Om on
nbekende ruim tes te verkennen
n is het essent
e
ieel om efficië
ënte oriënt
tat
a ie- en
m obilite
eitsvaardigh
heden te on
ntw ikkelen.
.Hetvisuel
le kanaalve
erzam eltde
e m eeste inform atie
die hier
rvoor nodig is.M ense
en m eteen visuele be
eperking m issen deze cruciale inform atie
en w or
rd
den geconf
fronteerd m etm oeilijk
kheden bijhet
h naviger
ren in ruim tes.Gelukki
ig zijn er
een aan
ntalhulpm iddelen en technieken
n ontw ikkel
ld om m ens
sen m eteen
n visuele be
eperking
te helpe
en.
Erzijn v
vele soorten
n ondersteu
unende tech
hnologieën
n.De m eest
te zijn speci
ciaalontw or
rpen om
inform a
atie te ontvangen
v
doo
or m iddel v
van aanrak
king of gel
luid. De m e
eest voorko
om ende
function
neren via aa
anraking (hapt
h ische hu
hulpm iddelen)
e .Ze bied
den voldoen
nde inform at
a ie voor
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blinden
n en slechtzi
z enden om taken vei
ilig en zelfst
tandig uitte voeren.Letw el,sec
cundaire
hulpm id
ddelen zijn nietvoldoende en m oeten sam
m en m etpr
rim aire hul
lp w orden gebr
g uikt.
Hulpm id
ddelen m oet
o en vaak op
o m aatw o
orden ontw ikkeld.Ze om
o vatten 'b
bionische ogen'
o
die
ontw or
rp
pen zijn om hetfunctioner
o en van
n hetoptisch
he systeem te vervang
gen.
Toegan
nkelijkheid voor een
n visueel gehandica
apte betekent ook het geve
ven van
geluidsw
w aarschuw
w ingen van
n allerleiaa
ard;van ver
rkeerslichten,totbush
haltes,enz.W athet
,zodaterhoor
openba
aarvervoer
rbetreft,m oet
o een aud
diobeschrijvi
vng w orden
n gegeven,
h bare
signalen
baar zijn va
an belangr
rijke reisloc
caties zoals loketten, o
openbare toiletten,
n beschikb
luchtha
avens,enz.(Hersh & Johnson,
o
200
08).
e toegankelijkheid van
n gebouw en
n en dienst
ten kunnen ergonom is
sche voorzi
ieningen
Voorde
w orden
n getroffen om de w erkplek ruim en vei
ilig te m ake
en. Voor d
de technologi
o e- en
inform a
atiesector m oeten geg
gevens niet
talleen in convent
c
ione
ele vorm en w orden ve
erspreid,
m aaro
ook op alter
rnatieve m ani
a eren,zoa
als digitaal
lofin brailleschrift,gr
ro
ote lettertyp
pes,een
grootkl
leurcontras
st,enz.Toeg
gankelijke w ebservices
s of-applica
aties m oet
te
en volledig voldoen
aan de W EB Cont
tent
e Accessi
ibi
b lity Guide
elines (W CA
AG)van het
tW orld W ide
e W eb Con
nsortium ,
nste AA-con
nform iteitsniveau.
ten m in
Verder is het bee
eld van hon
nden die m ensen m et
e een visue
ele beperking begelei
e den vrij
vertrouw
w d. De geleidehond is een m ob
obiliteitshulp die m ens
sen in staa
at stelt om veilig te
reizen.Geleidehon
nden zijn professionee
elgetrainde
e honden,m eestalLab
bradors,Labr
a adorRetrieve
ers, of som s Duitse Sheppar
S
ds, om dat de
eze rassen gem akkel
lijk kunnen w orden
getraind
d,w aardoo
orhun eigen
naars veilig en onafha
ankelijk zijn in hun dag
gelijks leven
n.
Sm art E
Eye Tracki
ing
n System , is een pr
rojectvan onder andere de Aris
stoteles Un
niversiteit
van The
essaloniki(Gr
G iekenland
d).Hetconc
ceptvan di
itonder
t
zoek
k is om oog
gbew eginge
en toe te
passen
n om apparaten te co
ontroleren. De om van
ng is hetzel
lfde als die van een m obiele
telefoon
n.
Bew ust
tw ording van de toegankelijkheidsno
orm en om
betrokk
kenen te w aarborgen
n.

de toe
egang voor alle

GlobalA
Accessibility Aw areness Day is 16 m ei.Hetdoel
d van GA
AAD is om iedereen kenni
ke s bij
te breng
gen overdi
igitale toega
ang voorm ensen m et
teen visuel
le beperking
ng.
De land
den die dee
elnem en m oeten zich
h engageren
e om die m ensen op
p gelijke en
n actieve
w ijze te laten dee
elnem en aa
an de sam enleving op
o een ona
afhankelijke
e m anier.Bi
B jgevolg
m oeten
n zijde ont
tw ikkeling,productie o
of distribut
tie van toeg
gankelijke inform atie- en ICTtechnol
logieën in een
e vroeg stadium be
evorderen,zodatdeze
e technolog
gieën en sy
ystem en
tegen la
age kosten toegankel
lijk w orden.
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Bew ust
tw ording van
v de noodzaak om de visuele prikkels te vertalen/
/transform er
e en om
m ensen
n m eteen visuele bep
perking te betrekken
n bijhetsoc
ciale leven.
M ensen
n m eteen vi
v suele bep
perking zijn netals alle andere m ensen,m e
ethetenige
e verschil
dat ze niet of nau
uw elijks ku
unnen zien
n. Ze gaan
n naar scho
ool, w erken
n, ze gaan
n allerlei
relaties
s aan en ze
e voeden gezi
g nnen op
p.Internat
tionaalonde
erzoek hee
eftaangetoond
o
dat
een ki
in
nd m et een
e
visuele beperkin
ng norm al
le cognitiev
ve vaardig
gheden he
eeft. Het
onderw ijsniveau kan
k echter
r lager zijn dan het zou
z m oeten
n zijn vanw
w ege het m oeilijke
begrip van concepten ge
erelateerd aan het gezichtsve
erm ogen, langzaam lezen,
ongesc
chikte ond
derw ijsm ethoden,
h
ge
ebrek aan
n technologische hu
ulpm iddelen
n, enz.
(Polychr
ronopoulo,1995).
Bovend
dien kunnen
n m ensen die gecon
nfronteerd w orden m et blindhe
eid of een andere
visuele beperking lezen en schrijven z
zoals ieder
reen,
e
m aar dan op ee
en andere m anier.
Bijvoorb
beeld door
r te printen
n op papier
r, door een
n lettertype
e van m ini
im aal 14 pu
unten te
gebruik
ken of doo
or gebruik te m ake
en van ee
en com put
ter, w aar speciale sof
s tw are
beschik
kbaar is om
m tekst op het scher
rm te vergr
roten, m et een synthe
etische stem
m uit te
spreken
n ofin brailleschriftw eer
e te geven
n op een br
railladisplay
y.
Heel va
aak hebbe
en m ensen
n m et een visuele be
eperking he
et gevoel d
dat ze beh
handeld
w orden
n als volledi
e g hulpe
eloze indi
iv
viduen. Ve
eel m ense
en hebben
n m oeite om te
com m u
uniceren m et een persoon m et een
n visuele beperking
g. Een posi
p tieve
gem oed
dstoestand
d zou echter
rhetgevoe
elvan eigen
nw aarde ku
unnen vers
sterken,eve
enals het
psychol
logische w el
e zijn van het
h individu
u.Ook kan de positiev
ve steun van
n de m aat
tschappi
s
j
bescherm ing bied
den tegen negat
n
ieve le
evensgebeu
urtenissen (Chang S.& SchallerJ.,2000),
om dat het de aan
npassing aan
a stressv
volle om standi
a gheden
n, zoals chr
ronische bl
lindheid,
kkelijkt.(Cim arolliV.R.& BoernerK
K.,2005).
verm ak
De soci
iale integrat
a ie van m ensen
e
m et
teen visuel
le beperking is verdee
eld in een klinischm edisch
che en psy
ychologisch-sociologis
sche dim en
nsie. De m edische di
im ensie ga
aat over
com pet
tenties, m oei
o lijkheden
n en de ka
ans om act
tief te w or
rden
d op de
e arbeidsm arkt. De
sociolog
gische inva
alshoek bet
treftde om g
geving,de ver
v schillend
de m aniere
en om m en
nsen m et
een han
ndicap te faciliteren,ar
a beids- en
n technolog
gische hulpm iddelen, enz.(Δροσάκ
η Ευ
υστρατία,Δι
ιπλωμ ατική Eργασ
σία,2018)
).M ensen m eteen
visuele beperking m aken de
eeluit van een brede
ere w aaier
r aan socia
ale discrim inat
n ie en
ervaren
n als gevol
lg daarvan negatieve em oties. Daar
D om w or
o den publ
lieksvoorlich
hting en
overhei
idsintervent
tie noodza
akelijk gea
acht om de
d bestaande situat
tie te ver
rbet
b eren.
(Polychr
ronopoulo,1995).
Het fei
it
tdat alle m ensen het
t recht heb
bben om betrokken te zijn bijde
e m aatscha
appijen
zelfstan
ndig te leve
en,w erd of
fficieelerke
end in het21
2 ste artike
elvan het"V
Verdrag inzake
n
de
rechten
n van perso
onen m etee
en handica
ap"van de Verenigde Naties.He
etis belang
grijk voor
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iederee
en om te be
egrijpen da
atde toegan
ng totelke vorm van inform atie nietm eerdan
d een
gevoel
lvan
v bew us
stzijn vereist
t.

Interne
etbronnen


h
https://bur
ra.brunel.ac
c.uk/bitstrea
am /2438/5
5000/1/Fulltext.pdf



h
https://jour
rnals.sagep
pub.com /do
oi/abs/10.1177/016264
4340401900
0302



h
https://con
ntent.iospress.com /articles/journa
al-of-vocational
o -rehab
bilitation/jvr
r00319



h
https://w w w .visionaw are.org/inf
fo/everyday
y-living/ess
sential-skills
s/an-introductionto-orientat
tion-and-m obi
o lity-skills/
s/dog-guide
es-for-peop
ple-w ith-visi
ion-loss/1234



h
https://w w w .w 3.org/W
W AI/fundam
m entals/ac
ccessibility-usabi
u
lity-inc
clusion/



h
http://w w w .euroblind
d.org/about
t-blindness-and-partial
a -sight/fact
cts-and-figu
ures



h
http://w w w .europarl.eur
e opa.eu/
/RegData/e
etudes/IDAN
N/2018/603
3218/EPRS_
_IDA(201
8)603218_E
EN.pdf



h
http://w w w .w orldblind
dunion.org
g/English/Vi
isionHealth/Pages/de
efault.aspx



h
https://theb
bestschool
ls.
s org/caree
ers/jobs-w or
o king-w ith-deaf-blind
d-visuallyim paired/



h
https://w w w .trade-sch
chools.net/a
articles/jobs
s-for-blind-peopl
p
e.asp
p#needs



h
http://peop
ple.duke.ed
du/~jm groh
h/Encyclope
edia_proofs_edi
s
ted.pd
df
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Perssoonlijke
activviteite
en

ontw
wikkelin
ng

‐

Praktische

In deze
e sectie pr
resent
e
eren w e u oefen
ningen die relevant zi
zjn voor he
het w erken aan de
zelfontw ikkeling en
n de ontw ikkeling van
n succesvolle team s.Voor
V bereid
dend w erk al
a s ditis
belangr
rijk om dat
t iem and zich bew u
ust m oet zijn van zi
zjn eigen vaardighe
eden en
m ogelijkheden en
n van de too
ols en m et
th
hoden voor
r zelfverbet
tering.Hoew
w elzelfver
rbet
b ering
nooit ka
an of m ag w orden beëindigd o
of gestopt),m oeten w e ons naa
ast het w er
rken
k aan
zichzel
lf
fook conce
entreren op
p het team
m dat op het
h punt st
taat
a de take
ken van de
e sociale
ondernem ing uit te voeren
n. Een van
n de belan
ngrijkste di
d ngen die elke toek
kom stige
ekttijdens zijn ofhaa
ar zelfevaluatie is dathijofzijni
ietalles alleen
e kan
ondernem er ontde
n dathijofzijveelsu
uccesvoller
rzou zijn al
ls hijofzijdeeluitm aa
aktvan ee
en groter
doen en
team va
an bekw am
m e en gelijkgest
k
em de m ensen.
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Extern
ne en inter
e ne bronn
nen
Leerdoe
oel:
De deelnem ers he
elpen hun sof
s tskills te verbeteren
n,en hen te m otiveren
n doorde nadruk te
leggen op hun ext
terne en int
ter
e ne energ
giebronnen en eigenw aar
a de.

Beschr
rijving:
Deze ac
ctiviteitw or
rdt
d uitgevoe
erd doordee
elnem ers m eteen visu
uele beper
rk
king
Elke de
eelnem er w erkt alleen
n en schr
rijft op een
n vel papier
e , verdeel
ld in 2 kol
lom
o m en,
ongeve
eer 7 inter
rne
n (bijv. do
oorzettingsv
sverm ogen,
, glim lach, lichaam , e
etc.) en 7 externe
(ouders
s,w eer,hui
is,etc.)bron
nnen van en
nergie en m otivatie.
Na af
floop bespreken de deelnem e
ers in paren hun bevindinge
en, ontdek
kken ze
overeen
nkom sten en
e verschi
illen en ge
even ze vo
ooral antw oor
o d op d
de vraag "w aarom
m otivee
ertditm ijen
n hoe?"
Alle de
eelnem ers kom en ten
nslotte sam
m en en bespr
b
eken hun bevind
ndingen, zo
ow el de
individu
uele als die m etz'n tw eeën.
e
Na dez
ze activiteithebben
t
de
e deelnem e
ers ongeve
eer 15 m inu
uten voor e
een korte discussie,
w aarbi
ij ze de ac
ctiviteit evalueren. De
e discussie heeft betrekking op de onder
rstaande
vragen en andere vragen die de deelne
em ers kunn
nen stellen.

Benodi
ig
gdheden:
Papiere
en en penne
en,braille-m ateriaal.

Tijd:
60 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:
Zalik deze kennis toepassen
n in m ijn per
rsoonlijke dagdagel
d
ijkse
k m otivat
tie
eprogram m a?
Hoe m otiveer ik m ezelf? Do
oor m eer interne of externe en
nergiebronn
nen te geb
bruiken?
W aarom
m?
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1. De badge
e
Leerdoe
oel:
De dee
elnem ers hel
h pen om m et zichz
zelf en m et elkaar te com m uni
iceren, om hen te
m otiver
ren hun w en
nsen te uiten.
e

Beschr
rijving:
Deze activiteitw or
rdtuitgevoe
erd door d
deelnem ers m eteen vi
vsuele bep
perking sam
m en m et
hun zien
nde assistent
e en.
Elke deelnem erne
eem tm etzi
z jn/haaras
ssistenteen
n kopie van
n een badg
ge,lijm ,kleu
urstiften,
pennen
n,tijdschriften
e en een schaar
s
.Hij
jofzijm oet
teen eigen
n profession
nele badge m aken.
Linksbo
oven op de badge m oet
o en de de
eelnem ers een tekeni
ing
n ofeen c
collage m aken m et
alle din
ngen die ee
en antw oord geven o
op de vraa
ag "w aarom
m vind ik m ijn w erk m ooi" en
rechtsb
boven kom en
e de w erkger
k elateer
rde dingen w aarvan ze
z denken dat ze er goed in
zijn.Lin
nksonderm oeten ze ee
en persoon
n noem en di
d e hen prof
o essioneel
lheeftbeïnv
vloed en
rechtso
onderhun pr
p ofessionel
le doel.
Na aflo
oop hangen
n alle deelnem
n ers hun
n w erken ui
u ten daar
rna
n verzam e
elen ze zich
h in een
kring en
n bespreken
n ze hun ba
adges.
Na dez
ze activiteithebben
t
de deelnem ers ongeve
veer een kw
w artier de tijd voor ee
en korte
discuss
sie,w aarbijze
j de activi
vteitevalueren.

Benodi
ig
gdheden:
Fotokop
pieën van een
e grote badge
b
(foto 1 - hand-out
o ),lijm ,tijdschr
d
iften,scharen,fluost
u iften
en penn
nen.

Tijd
60 m inu
uten

9

Vragen
n voordiscu
ussie:
-Hoe vo
voelde ik m e tijdens de
e oefening?
-Zalik deze kenni
is toepasse
en,zodatm ijn professi
ionele doel
len
e uitkom en
en,en hoe?

10

H ando
out

Afbeeldi
ing
n 1:Badge
e vooractivi
vteit3 in ho
oofdstuk 4

11

2. Zelfverke
enning;
Leerdoe
oel:
-Om de
e deelnem er
e s zich vrijt
j e laten voe
elen en hun
n capacitei
iten,vaardi
ig
gheden en talenten
te laten
n zien.
- Om d
de elem ent
ten van hu
un persoon
nlijkheid te herkennen
n die ontw ikkeld en ver
v sterkt
m oeten
n w orden.

Beschr
rijving:
Deze ac
ctiviteitkan
n w orden ui
itgevoerd in groepen van
v vierof
fvijfpersone
en m eteen
n visuele
beperki
ing en één ziende dee
elnem er/as
ssistent.
In eerst
te instantie zal de facilitator een
n gesprek starten ov
ver hoe zel
lfverzekerd w e ons
voelen als w e op zoek
z
zijn na
aareen baa
an.Daarna
a w orden de
e deelnem e
ers in groep
pjes van
vijfverd
deeld zodat
thetm akke
elijkerw ordt
tom te w er
rken.
Iederee
en krijgtstuk
kken papier
e ,pennen o
ofbraille m ateriaal.Alle deelnem
m ers krijgen
n tien tot
vijftien m inuten de
d tijd om na te d
denken en vervolgen
ns m insten
ns vijf persoonl
s
ijke
vaardig
gheden,cap
paciteiten en
e talenten
n op te schr
rijven.Bijvoo
orbeeld:ge
ezellig,gem
m akkelijk
gem otiv
veerd,in st
taat
a om pak
kkende idee
eën te gene
ereren,enzo
ovoort.
Na heteerste deelvan de op
pdrachtkrijg
gen ze nog een kw artierde tijd om na te de
enken en
m insten
ns vijf elem
m enten van
n hun per
rs
soonlijkhei
id op te sc
chrijven die versterkt m oeten
w orden
n. Bijvoorbe
eeld: verleg
gen, aarze
elend in he
et nem en van
v initiatie
even op he
et w erk,
w einig zelfverzeke
erd,enz.
ro
oep zal, m et de hulp van de a
assistenten,
, de stukke
en op een groter stuk
k papier
Elke gr
plakken
n,w aardoo
oreen piram
m ide ontsta
aatw aarin de
d w oorden
n/zinnen w orden geplaatst,in
de eigenschappe
en gerangs
schikt van boven na
aar bened
den, m et b
bovenaan degene
an hijofzijdenkt
d
dathet
h zijn ofha
aarbeste ei
e genschap
p is.Hetzelfd
de voorde lijstm et
w aarva
de elem
m enten die ver
v sterktm oeten w ord
den.
Totslot
tkunnen al
lle deelnem ers een di
is
scussie voe
eren en hun
n standpun
nten ofpersoonl
s
ijke
ervaring
gen uitw iss
selen.

Benodi
ig
gdheden:
Stukjes papier,pen
nnen en stiften,braille m ateriaal
l,schaar
,
en stickers.

Tijd:
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80 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atzijn de
e m eestopv
vallende ken
nm erken va
an m ijn per
rsoonlijkhei
id en w aarm oetik
aan w erken
n?



W elke persoonl
s
ijke er
rvar
v ingen ka
an ik m etde
e restvan de
d groep de
elen om hun
n
capaciteiten
n te verster
rken?
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3. Zich voor
rstellen bijeen sol
llicitatiege
esprek
Leerdoe
oel:
-Deelnem ers voor
rbereiden op
o een m og
gelijk toekom
m stig sollicitatiegespr
re
ek.
-De de
eelnem ers hel
h pen zich zelfverzeke
erd te voelen
e terw ijlze
e overzichze
elfpraten.

Beschr
rijving:
Deze a
activiteit ka
an w orden uitgevoer
rd door de
eelnem ers m et een v
visuele be
eperking,
gekopp
peld aan ee
en gelijk aan
ntalziende assistenten
n.
De deelnem ers kr
rijgen instruc
cties voore
een hypothe
etisch sollicitatiegespr
re
ek,elke groep
o krijgt
een an
nder sortjob
b toegew ezen.
e
De de
eelnem ers w erken in groepjes v
van drie.Eé
én is de
interview
w er,de tw eede
e
is de geï
g nterview
w de en de der
d de is de observator
r.
Elke gro
oep heeft15 m inuten de
d tijd om z
zich voorte bereiden en
e om hetg
gesprek te houden.
h
De w a
aarnem er zal
z het ge
esprek bek
kijken terw ijl hij aan
ntekeningen
n m aakt van
v
het
interview
w proces en
n vervolgen
ns de punt
te
en opschrijven
v die na hetgespr
re
ek m oeten w orden
besprok
ken.
e deelnem ers hun
Na de sollicitatieg
gesprekken w ordt er e
een discus
ssie gevoer
rd, zodat de
unten kunn
nen delen en
e eventue
ele vergelijkbar
k e ervar
ringen kunn
nen uitw iss
selen na
standpu
hetbel
lu
uisteren van
n de aantek
keningen va
van de w aar
rnem ers.

Benodi
ig
gdheden:
Papiere
en,pennen,m arkers,br
b aille m at
te
eriaal.

Tijd:
90 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e ik m e tijde
ens hetinter
rview ?



V
Voelde ik m e op m ijn gem
g ak bijh
hetbeantw oorden van
n vragen di
ie betrekking
n
h
hadden op
p m ijn profiel
e ,kennis en
n kw alificat
ties?
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4. Een professi
e oneel
lprofielcr
reëren
Leerdoe
oel:
- Leren hoe je een prof
fessi
e oneelp
profielkuntcr
c eëren.
- N
Netw erken
n aanm oedi
igen.
- U
Uw positiev
ve kenm erken
k benadr
ru
ukken.

Beschr
rijving:
Deze ac
ctiviteitw or
rdt
d uitgevoe
erd doordee
elnem ers m eteen visu
uele beper
rk
king.
De act
tiviteit begi
int
n m et een
n presentat
tie door ee
en deskundige die d
de deelnem
m ers zal
inform e
eren overde
e kenm erke
en en voord
delen van pr
p ofessionel
le online pr
rofielen.
Na een
n gedetaillee
erd overzicht
c krijgen d
de deelnem
m ers een on
ntw erp m et
tbetrekking
g toteen
online p
platform .
Alle dee
elnem ers hebben
h
ong
geveer30 m inuten de tijd om hun
n eigen den
nkbeeldig profielop
te stelle
en m etbeh
hulp van hetontw erp.Tijdens ditonderdeel
lvan de act
tiviteitzalde expert
de deel
lnem ers ind
dien nodig individueel
londersteun
nen.
Na dez
ze activiteithebben
t
de
e deelnem e
ers ongeve
eer 10 m inu
uten voor e
een korte discussie,
w aarin de activitei
itw ordtgeë
ëvalueerd.

Benodi
ig
gdheden:
Een on
ntw erp, geb
baseerd op
p het aanm
m aak- en registratieproces van een professioneel
profielo
op een onl
line
n platform .

Tijd:
90 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e ik m e tijde
ens hetops
stellen van m ijn beroep
psprofiel?



Zalik de ke
ennis die ik heb opged
daan gebrui
u ken om m ijn eigen p
professionel
le online
p
profielop te stellen?
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5. The Freed
dom Body
y Sculptur
ue
Leerdoe
oel:
- O
Om m ense
en te helpen
p
uitzoek
ken w aar ze hun en
nergie in het leven m oeten
g
gebruiken.
- O
Om deelne
em ers te hel
h pen beslissen op w elke vaardigheden
n ze zich m oeten
richten,zod
datze een gr
g otere kan
ns op succe
es hebben.

Beschr
rijving:
De Free
edom Body
ySculpture is een leuke
e zelfbew us
stzijnsactiviteit.
Deze a
activiteit kan
n w orden ui
u tgevoerd door een gr
g oep zienden en de
eelnem ers m et een
visuele beperking
g. Er w ordt
t voorgestel
ld om in gr
g oepjes va
an tw ee of
f m eer m ensen
e
te
w erken
n.
De faci
ilitator schr
rijftop een bor
b d de dr
rie com pon
nenten van hetFreedo
om Body Sc
culpture:
"Talent
t,
,plezieren vraag".
Vervolg
gens vraagt
tde facilitat
a or aan el
lk
ke persoon
n van hetteam
e
om zi
ijn
n/haar par
rtners te
gebruik
ken als m ateriaal om
o
drie m enselijke sculpturen
n te m ak
ken die zi
zjn/haar
com pon
nenten (tal
lent
e ,plezier
r,vr
, aag)bes
schrijven.

Uitleg v
van de ter
rm en:


-“Talent”ver
ve w ijstnaar
rw aariem a
and goed in is.



- De com po
onent“plez
zier”is w at
tiem and de
e hele tijd w ildoen,ze
elfs als hij/z
zijerniet
v
voorbetaald w ordt.



-"Vraag"is w atm ens
sen eigenlijk nodig heb
bben ofw illen,en ervo
oorzullen betalen.

Elk team
m lid m aakt
tzijn ofhaa
aronderdel
le
en en de andere lede
en w orden g
gevraagd om
o uitte
zoeken w aarelk m enselijk be
eeld overga
aat.
Er kan een discus
ssie w orden
n gevoerd,zodatze van
v gedach
hten kunnen
en w isselen
n en hun
m ening
g kunnen ge
even overdi
d tonderw e
erp.

Benodi
ig
gdheden:
Een bor
rd,schrijfge
erief.
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Tijd:
60 m inu
uten.

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e ik m e tijde
ens hetm ak
ken van de beelden?



W as hetm oeilijk om de
d drie ond
derdelen te identificer
ren en na te denken over
o hoe
b d te plaa
atsen?
ze in een beel

Bron:w w w .m elea
arning.app
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Social
le vaardi
igheden:
g
zelfprese
entatie en
n eerste contacte
en - indi
ivi
v duele
taken en spelin paren
Leerdoe
oel:
Het v
verbeteren van
sollicitatiegesprekk
ken

vaar
va dighede
en

voor

zelfprese
entatie,

v
voorbereidi
ing
n

op

Beschr
rijving:
Een w illekeurig aa
antaldeelne
em ers,in pa
aren van tw ee.
Eén per
rsoon in el
lk paaris de
e interview e
eren de an
ndere is de
e sollicitant
t.De paren m oeten
verschi
illende sollicitatiegesprekken ver
rtegenw oor
rdigen (bv.
. één paar
r vertegenw
w oordigt
een sol
llicitatiegesp
prek voorde
d functie va
van een rec
ceptioniste,een ander de functie van een
leerkrac
cht,enz.)Eén
E persoon
n van elk d
duo is de int
n erview er en m oetd
de m eestgeschi
g
kte
m anier
rbedenken om de organi
g satie te presenteren
e en de ka
andidaatvr
ragen te stel
e len.De
andere persoon is de kandidaat
d ,en m o
oetde best
te en m ees
staccurate m aniervinden
n
om
arvaardigh
heden en kw
w aliteiten te beschrijve
en.
zijn/haa

Tijd:
60 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussies:
Voorka
andidaten:


W atzijn je best
b e kw al
liteiten? W atzijn uw pr
robleem geb
bieden en h
hoe w erktu aan de
v
verbetering
g daarvan?



W atzijn je ver
v w achting
gen,m etbe
etrekking tot
o je toekom
m stige w erk
kplek? W atis vooru
b
belangrijk?
?

Voorint
terview ers


W at kunt u uw toeko
om stige m e
edew erkers bieden? W at kunt u doen om op een
efficiënte en
n productieve
e m anier
rsam en te w erken?



W atzijn de
e belangrijks
ste kw alitei
iten die u zo
oekt?

18

6. Zelfcontrole.O m g
gaan m et
tnegatiev
ve em otie
es.
Leerdoe
oel:
Hetver
rbeteren va
an persoonlijke vaardi
igheden rond
o hether
rkennen van
an en om ga
aan m et
negatie
eve gevoelens
e en em oties.Hetler
ren van zel
lfbeheersing
g.

Beschr
rijving:
Een oef
fening voor
r een onbe
eperktaant
ta
aldeelnem ers.Elke deel
d nem er k
krijgteen bl
b ad m et
invultek
ksten, w aa
arin typisch
he alledaag
gse situat
ties w orden
n beschrev
ven die ne
egatieve
gevoel
le
ens en reac
cties veroor
rzaken.Zijzullen hun
n reacties m oeten invu
ullen en ver
rvolgens
m oeten
n nadenken
n overbeter
re m anieren om in de
eze situaties
s te reager
re
en.Elke deelnem er
m oet n
nadenken over
o
m inst
tens
e 4 situa
aties typisc
ch voor zijn of haar leven, of die zich
recente
elijk hebben
n voorgeda
aan.Deelne
em ers m et
teen visuel
le beperking w orden door de
ziende g
geholpen bi
b jhetschrijven en leze
en.

Benodi
ig
gdheden:
Papier,pennen of
fpotloden.

Tijd:
20 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atw as he
etm oeilijks
stvooru in d
deze taak?



W elke situa
aties zijn vooru hetm e
eestgebrui
ikel
k ijk en hetm oeilijkst
tte verw erken?
ke



W elke per
rsoonl
s
ijke kw
w aliteiten e
en vaardigh
heden zijn nodig om de zelfcon
ntrole te
v
verbeteren?
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7. O p elkaa
ars handp
palm en dr
rukken
Leerdoe
oel:
Zelfevaluatie en ref
e lectie over
rconflictbes
strijdingsstijlen

Beschr
rijving
De dee
elnem ers vo
orm en tw ee
e rijen tegen
noverelkaa
ar.Iedereen
n steektzijn handen ui
u ten de
handpa
alm en rake
en die van
n de person
n tegenove
ver u. Ze begi
b nnen g
geleidelijk aan
a
hun
handpa
alm en tege
en de handpalm en va
an de perso
oon te duw en,m ethe
etgezichtnaar
n
hen
toe. El
lk
ke persoon
n m oet zo
orgvuldig op zijn eige
en reacties
s letten. Ee
Een spel vo
oor een
onbepe
erktaantalvr
v ijw illigers in paren.

Tijd:
30 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussies:


H
Hoe voelde
e je je?



H
Heb je gep
probeerd om
o steeds harder teg
gen de ha
andpalm en
n van je pa
artner te
d
duw en ofheb
h je hetopgegeven?
o
?



Probeerde je evenw icht
ch te vinden
n ofnam je om de beu
urtde leidin
ng?



H
Heefthetlang
a geduur
rd voordatje beslootw atje zou doen?
d
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8. Anger
A
m anagem
a
e
ent– trigg
gerbladen
n
Leerdoe
oel:
Je vaar
rd
digheden ver
v beteren voor
v hethe
erkennen va
an en om ga
aan m etw o
oede trigge
ers in het
dagelijk
ks leven.

Beschr
rijving:
Een taa
ak voor ee
en onbeper
rkt aantal deelnem er
rs. Ze m oe
eten naden
nken over typische
situaties
s in hetda
agelijks leve
en die bijh
hen boze react
e ies uitlokken.
o
Ver
rv
volgens m oet
o en ze
hun rea
acties zelfanal
a yseren en betere alternatiev
ven bieden
n.De deeln
nem ers die volledig
blind zi
ijn,kunnen in paren m etde ziend
den w erken
n,en zo elka
aarhelpen om te discu
ussiëren
en oplo
ossingen te vinden.

Benodi
ig
gdheden:
Papier,schrijfgerief
e.

Tijd:
40 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Heb je lan
ng m oeten nadenken over deze
e taak ofw ist je alsn
nelw at bi
ijj
j ou het
m eeste w oede
o
opw ek
kt?



V
Voelde u zi
ich op uw gem
g ak om d
deze inform atie m etde
d anderen te delen?



D
Denktu datboosheid ten goede kan w orde
en gebruikten hoe?



D
Denktu datboosheid een norm a
aalm ensel
lijk gedrag/e
em otie is?



W at zijn uw
w favoriete m anieren om de w oede
o
onder controle te houden?
? (Zoals:
sporten,lan
nge w ande
elingen,ont
tspanningst
technieken,enz.)

2
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9. W erken m etem o
oties
Leerdoe
oel:
Hoe kan
n je em oties
e loslaten di
d e je op ee
en negatiev
ve m anierbeï
b nvloeden
n.Hetdoel
lis om te
beseffe
en dat nega
atieve gevo
oelens zoal
ls frustratie,
e bitterheid en boosh
heid je w el
lzi
z jn echt
kunnen
n beïnvloede
en en je be
ew ustw orde
en van de m anieren om
o erdoorh
heen te w er
rken.

Beschr
rijving:
1.Schrijfem oties op
o een velpapi
p er
a.
Schr
rijfalle gevo
voelens op w aarje de laatste tijd m ee gezet
ten hebt.Sc
chrijfniet
o
over w ater
e is gebeur
rd,m aar alleen over de
d gevoelens
e (booshe
eid,verdriet,angst,
n
negativiteit,frustratie).
b
b.
Sche
eurhetpap
pieren goo
oihetw eg!Doorditte doen ben je ontdaan
n van de
n
negatieve em
e oties die je dw ars z
zitten en di
ie je raken.
2.Hoe b
beïnvloedt
tde gedach
hte iem ands
s gedrag?
Kies één
n gebeurteni
e s uitje lev
ven,w aarva
van je w ou dat
d je iets ander
a
s geda
aan had.
a. Schrijfop w ateris geb
beurd
htje aan toe
en hetgebe
eurde?
b. W aardach
c. W elke em ot
o ies/gevoelens had je
e?
d. H
Had je eni
ige
g fysieke sym
s ptom en
n?
e. W atheb je gedaan?
f. N
Nadatje he
etop papi
ier
e gezethe
ebt,praatje over hetgedr
g ag en bespreek je w atje
anders had
d kunnen doen.

Ben
nodigdhede
den:
Pap
pier,schrijfger
g ief,tim er
r.

Tijd
d:
40-6
60 m inuten
n

Vrag
agen voordi
d scussie:
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1.Hoe v
vond je het
tom aan je gevoelens te denken en ze op te schrijven?
2. Hoe w as het om de situat
u ie in je leven te vi
vnden w aa
arin je nu anders w enst
e e te
handel
le
en?
3.Hoe v
voelde je je toen je hetpapiersch
heurde?
4.Hoe zou deze oef
o ening w or
o den toege
epastin een
n echte leve
enssituatie?
?
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W atis e
ergebeurd:
Gedach
hten

Ge
evoelens

Fysieke
sym ptom en
e

G
Gedrag

Voorbeeld:

Vo
oorbeeld:

Voorbeeld:
d

V
Voorbeeld:

Hoe un
nfair

W oede

Zw eet

Je stem ver
rheffen

Ik heb h
hetnietged
daan

Te
eleurstelling
g

Tranen

O
Overstuurw eg
lopen

W aarom
m zou je dat Pi
ijn
zeggen
n tegen m ij?

Blozen
D
De deurdicht
c
s
slaan

M anier
re
en om om te gaan m et
e m oeilijke em oties
Denk na
a overde Praaterover
o m etiem
m and die je vertrouw t.Krijg steun
n en erkenn
ning dat
em otie
hetoké is om je zo te voelen.M ededogen
n.
Neem e
een
beslissi
ing

Hoe ga ik reager
re
en op de em otie (op
o een po
ositieve of op een
destructieve
e m anier
r)

Vind ee
en
oplossi
in
ng

Praat ov
ver m anier
re
en om aan
n de em oties te w e
erken: adem
m haling,
positiefdenken,
d
ont
tspanning,m editatie

Ga doo
or

Concentreer je op ie
ets anders om doorte gaan en
n niette blijven
v vast
zitten aan
n de em otie die je dw ar
a szit.
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10.Im provisat
s ie
Leerdoe
oel:
Leren o
over com m unicatie en
n over het
t verhogen
n van zelfver
v trouw en en m otiva
atie voor
zelfontw ikkeling.

Beschr
rijving:
Speele
een scenar
rio na,via im provisatie
e.Zoek een
n onderw er
rp datbetre
ekking hee
eftop de
zelfvoor
rzienendhe
eid van blinden
n
ofslec
chtzienden.
.Ditkan van alles zijn
n,bijvoorbeeld:een
vreem d
deling bena
adertje en w ilje helpe
en de straa
atoverte st
teken,
e
ofje bentbegon
nnen op
een nie
euw e schoo
olen je m oet je leraa
ar vertellen
n w elke voo
orzieningen
n je nodig hebt, je
m oetdo
oorde beve
veiliging van
n de luchtha
aven,…
W erk m etde groo
otte van je groep - je kuntje gr
roep opsplitsen in klei
inere team s en elk
team z
zijn eigen im provisat
tie laten m aken en deze aan het eind aan de ander
a
en
present
teren.

Benodi
ig
gde m ater
rialen:
Veelrui
im te

Tijd:
30-60 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe is de com
c m unica
atie verlopen
n?



H
Hoe kon he
etanders?



W aren erver
v rassingen
n?



B
Ben je ooiti
t n zo'n situa
atie gew ee
est?
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11. G a door
r,ik luister
r
Leerdoe
oel:
Een goe
ede luisteraar
a zijn.

Beschr
rijving:
Brainst
to
orm sessie: alle deel
lnem
n ers pr
raten over
r w at de kenm
k
erken
n van een
n goede
luisteraarm oeten zijn.
Verdeelde m ense
en in groep
pjes van d
drie: één is de spreke
er, één luis
stert en één
n is een
w aarne
em er.
De spre
ekers krijgen
n 5 m inuten
n de tijd om
m zijn/haarvisie te beschrijven ov
vereen ond
derw erp
w aarin ze geïnter
e esseerd zijn (bijvoo
orbeeld de
e doodstraf voor m is
sdaden tegen
e
de
m ensel
lijkheid,vrijhei
h d van m eningsuitin
ng en beper
rking daarvan,
v … ).
De luist
teraarm oetgoed luist
teren en er
rzekervan zijn dathij/zi
/ jbegrijpt
tw aarde di
d scussie
over ga
aat,w aarom
m hetvan bel
b ang is v
voor de spr
reker en w at
a de m eni
ing van de spreker
overhe
etonderw er
rp is.
ij/zijdientni
De 3e p
persoon ob
bserveertde
e m anierw aarop de luisteraarpr
p esteert.Hi
n etdeel
te nem e
en aan de di
d scussies,m aardient
tenkelte ob
bserveren.
5 m inut
ten laterst
topt
o de oefeni
e ng.Ieder
reen m oet
tvan rolw issel
s en totda
atalle betrokkenen
o
alle rol
lle
en hebben
n gespeeld.

Tijd:
35 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:
1. H
Hebben de
e sprekers hun gedac
chten,ideeë
ën en gevo
oelens over
rgebracht? Vonden
ze hetleuk
kom te prat
ten m etiem and die ac
ctiefluistert?
2. H
Hoe w as het
h om act
tief te luist
te
eren? W as
s het m oei
ilijk om te lu
uisteren zo
onder te
o
onderbreke
en en je eigen
g standpu
untte vertellen?
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Een goede luist
s eraar:
-too
ontrespect
t,houdtoog
gcontact,lijd
dtnietaan rustelooshe
eid
- ge
eeftsignalen
e dathijac
ctiefluister
rtzoals afen
e toe m ethet
h hoofd k
knikken,ofzeggen:
"Ga door,ik luister..."
-ko
om tniettuss
senbeide
- do
oetgeen m oeite om st
s iltes te do
oorbreken,m aar geef
ftde spreke
er de tijd om
o na te
d
denken
-tre
ektnietde aandacht
a
va
an de sprek
kerm etzijn eigen opm
m erkingen
- st
te
eltopen vr
ragen
a
die de
d spreker a
aanm oedi
igen
g om do
oor te gaan
n ofzijn zaa
ak op te
h
helderen
- he
erhaaltvan
n tijd tottijd de opm er
rkingen van
n de spreke
er om aan te tonen dat
d hij/zij
m ee is
-rea
ageertop de
d em oties die achterde w oorde
en van de sp
prekerkunn
nen liggen en toont
b
begrip
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12.De onge
eduldige b
baas
Leerdoe
oel:
Hoe de
e beschikba
are m iddelen
e te gebru
uiken voorhet
h oplossen
n van prob
blem en,w an
nneerje
beperkt
te tijd hebt.

Beschr
rijving
Verdeelde m ense
en in groepe
en van 3-5 personen.
Deelnem
m ers krijge
en een pap
piertje m ete
een opdrac
chtvan hun
n ongedul
ld
dige baas.De taak
m oette
egen een de
eadline w orden opgel
losten je he
ebtnietvee
eltijd.

Benodi
ig
gdheden:
Papiere
en m et pr
robleem opl
lossende
o
ta
aken, zow el gew oon
n geschrev
ven als in braille
(eventue
eelonline)

Tijd:
40 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:
Hoe w a
as hetom de
d taken op te lossen? Hoe voelde
e je je?
Hoe he
eb je in je groep sam
m engew erk
kt en w elke
e oplossing
gen heb je gevonden
n? Is het
gelukto
om de taak
kbinnen de deadline o
op te lossen
n?
W at he
eb je van deze oefening gelee
erd? Hoe kunnen
k
w e deze oef
fening in het
h echt
toepass
sen?
Bereid m instens 3 verschillen
nde taken vo
oor.
Eris een ve
1. E
ergadering laterdie m iddag en je baas vraagt
a
je om v
voorde catering te
zorgen.Ni
iem
e and and
ders op kan
ntooris besc
chikbaarom
m je te help
pen.
2. Je baas vr
raagt je om
m een versl
lag te schr
rijven over een of and
der onderw erp. De
enige besc
chikbare br
ron
o is een b
boek datniet
e online be
eschikbaaris.Je hebt2 dagen
d
de tijd.
3. Je benteen
n leraar en
n je baas vraagtje om
m in te springen voor
reen ander
re leraar
d
die een no
oodsituatie in het ge
ezin heeft gehad.
g
De andere le
eraar had een
e test

28

afgenom en
n en de leer
e lingen w orden on
ngeduldig om
o de res
sultaten te krijgen.
H
Helaas w er
e d de testalleen op p
papier afge
enom en.De
D andere leraar beloof
o de de
leerlingen om
o hun res
sultaten van
ndaag te pr
resenteren.
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13.In de rijst
s aan
Leerdoe
oel:
W erken
n m etvertrouw
o en en ve
erantw oord
delijkheid binnen een gr
g oep.

Beschr
rijving:
Laat de
e groep op
p een rij gaan staan, gebaseer
rd op een eenvoudig
ge variabel
le, zoals
leeftijd o
ofvoornaam
m in alfabe
etische volgo
orde.U m ag
a niets and
ders zeggen
en tegen elkaar
k dan
uw gek
kozen variab
bele.

Tijd:
Ongeve
eer15 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe is hetgegaan?
g



W aren erpr
p oblem en?
?



H
Heeftiem and
a hethefti
t n handen genom en?
? W as datnodi
n g?
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14.Check in
Leerdoe
oel:
Je geda
achten en em
e oties uiten
e tegenove
ereen actieve
e luisteraa
ar

Beschr
rijving:
2 m ens
sen w erken
n sam en. Zij zullen o
om de beu
urt hun w eek
e doorne
em en en deze vier
vragen beantw oor
rden:


W atw as po
ositiefdeze
e w eek?



B
Ben ik erge
ens verdriet
tig over?



M aak ik m e zorgen?
W aarben ik trots op?

De luist
teraarm ag enkelluist
ter
e en en nie
etonderbrek
ken

Tijd:
10-20 m inuten

3
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15.M ijnenve
eld
Leerdoe
oel:
Deze a
activiteit draagt
a
bij tot
t het opbo
ouw en van vertrouw en en het v
verbeteren van de
com m u
unicatievaar
rdigheden.

Beschr
rijving
15-20 p
personen
Voorda
at je m et de
d oefening
n begint, m oet je een
e
m ijnen
nveld in he
et m idden van de
gsruim te voo
orbereiden
n,m etbehu
ulp van verschi
s llende objecten.
training
De dee
elnem ers w er
e ken in pa
aren,w aar
rb
bijéén lid vi
vsueelgeh
handicaptis
s.Vervolgen
ns zoekt
hetpaa
ar,m etbeh
hulp van en
nkelop voor
rhand bepa
aalde com m unicatiete
echnieken,zijn w eg
overof
frond het'm ijnenveld'van
v hinder
rn
nissen.
De dee
elnem ers kr
rijgen te ho
oren dat ze
e alleen co
om m ando's kunnen g
gebruiken zoal
z s de
w oorde
en 'links'of'rechts','vo
ooruit'of'ac
chteruit'.He
etdoelis om
m hetblinde
e team lid te helpen
bijhetn
navigeren door
d
het'm ijnenveld'.

Benodi
ig
gdheden:
Dozen,houten voo
orw erpen,st
s oelen,etc
c.

Tijd:
Ongeve
eer40 -60 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


V
Vond je deze activiteitl
t euk? Hoe voelde je je erdoor?
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16.M editatie
Leerdoe
oel:
Deze ac
ctiviteithelpt
p de spann
ning te bevr
rijden;hetst
s im uleertde
d focus en concentrat
tie,geeft
positiev
ve gevoelen
ns en herw intkrachten
n focus voo
orde kom en
nde activite
eiten.

Beschr
rijving
15 - 20 deelnem er
e s,zienden
n kunnen o
ook deelne
em en (de zi
iende m oe
etdan de faci
a litator
zijn).
De dee
elnem ers zi
z tten in ee
en kring. D e begeleider
d speelt een stem o
opnam e af
f die de
deelnem
m ers vertel
lt te ontspa
annen, hun
n ogen te sl
s uiten, hun
n lichaam te voelen,aan
a iets
positief
fs te gaan denken,
d
enz
z.
De beg
geleider spe
eeltw atm edi
e tatiem uz
ziek.In 5 tot
o 7 m inuten
n vertelthi
ij/
/zijde dee
elnem ers
om lan
ngzaam te tellen tot tien in hun
n hoofd, al
lvorens hun
n ogen te openen. Si
S nds de
oudhei
id is hetbew
w ezen datm editatie e
een enorm e im pacthe
eeftop de p
prestaties,het
h geluk
en het
tpositieve gedr
g ag van
n m ensen ten opzich
hte van and
deren. Ook
k verhoogt
thet het
zelfbew
w ustzijn,het
tgevoelvan
n eigenw aa
arde en de
e gezondhe
eid.Hetzal
leen grote hul
h p zijn
voorde
e deelnem er
e s om techn
nieken te le
eren om gem
m akkelijker
rm etstress
s om te gaa
an.
Na de m editatie kan de be
egeleider e
een discuss
sie voeren over de m anier w aa
arop de
deelnem
m ers zich voel
v den en aan
a w elke p
positieve si
ituaties ze dacht
d
en tijd
dens hetm edi
e teren.

Tijd:
15 – 20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e iedervan jullie zich d
doorde m editatie?



Kunnen jul
llie de posi
itieve situat
ties beschr
rijven w aarjullie aan d
dachten tijdens
d
het
p
proces?



M editeerje vaak? Hel
lpt
p hetje om
m te gaan m etstress en
e intense d
druk?



Ken je nog
g andere tec
chnieken die lijken op m editatie di
d e je gebr
ru
uiktom probl
o em en
kken?
aan te pakk
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17.Ver
V batim theater (W iens ve
erhaalis het
h ?)
Leerdoe
oel:
Zelfvertrouw en opbouw en,actieve luist
te
erskills ontw ikkelen.

Beschr
rijving:
In deze
e oefening w orden de deelnem er
rs verdeeld in groepen
n van 3.Elk
ke deelnem erm oet
aan een
n verhaaldenken,
d
een
n heldere h
herinnering.De deelne
em ers zitten
n m ethun rug naar
elkaar toe. Ze he
ebben drie m inuten - 1 m inuut voor
v
elk - om hun h
herinnering aan de
n te besc
chrijven. Da
aarna dra
aaien de gr
g oepjes hun
h
stoeltje
es om , zo
odat de
anderen
deelnem
m ers oog in oog staan m et el
lk
kaar. Nu hebben
h
ze in totaal n
nog 3 m inu
uten om
aanvul
llende vrage
en te stellen,die betre
ekking heb
bben op de
e gedeelde herinneringen.
n
De
deelnem
m ers van el
e ke groep m oeten één
n van de dr
rie herinner
ringen sele
ecteren en één
é voor
één aan
n de ander
re tw ee present
e
eren (a
als publiek)
).De vragen
n die ze elk
kaarkonden
n stellen
hebben
n als doelom
m totbelan
ngrijke deta
ails te kom en.
e
Vervolg
gens presen
nteren de deel
d nem er
rs de gesel
lect
e eerde he
erinnering é
één voor één
é alsof
het hun
n eigen herinnering is.
s Elke dee
elnem er hee
eft het rech
ht om bepa
aalde elem
m enten bijvoorb
beeld leeftijd,kleding,
,jaar - te v
veranderen zodathetvoor hetpu
ubliek aann
nem elijk
klinkt.E
Elke deelnem
m er heeft1 m inuutde
e tijd om de
e geselecteer
e de herin
nnering te ver
v tellen.
Hetpub
bliek m oetpr
p oberen te raden w ie
ens herinne
ering hetis.

Benodi
ig
gdheden:
Even ve
eelstoelen al
a s deelnem
m ers

Tijd:
40 m inu
uten ofm ee
erals de de
eelnem ers m eertijd no
odig hebbe
en.

Vragen
n voordiscu
ussie:


Is hetdoel
lber
b eikten hoe?
h



H
Hoe voelde
e je je toen je m etje ru
ug naarde anderen toe
o m oestsp
preken? Ho
oe zithet
m ethetdelen van and
derm ans ve
erhalen?



H
Hoe heeftde
d tijdsdruk
k je gedrag beïnvloed?
?

Bron:(A
Aristidou,20
017)
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18.
k
19.Feedback
Leerdoe
oel:
Een uite
erstnuttige
e oefening,die groepe
en onderst
teunt
e
om ve
ertrouw en e
en openhe
eid op te
bouw en
n en individuen
d
zelfbew
w ustm aak
kten inzicht
tgeeft.

Beschr
rijving:
Regelm atige en ef
e fectieve feedback
e
is een ingrediënt van het
h grootst
te belang voor
v
het
w en van co
onstructieve relaties en
n bloeiende
e team s.Op
penheid bre
engtvertrou
uw en en
opbouw
vertrouw
w en zorgt
t voor m eer
e
openh
heid, w at voor een
n opw aar
rtse spiraal zorgt.
Feedba
ackoefening
gen zijn be
edoeld om groepen te ondersteunen
e
bij h
het opbouw
w en van
vertrouw
w en en op
penheid en individuen
n zelfbew us
st te m aken. Dit soor
rt oefeninge
en m oet
altijd do
oordachtw orden uitge
evoerd,m e
eteen hoog
g bew ustzijn van de gr
roepsdynam
m iek.Dit
is een oefening voor
vo groepe
en die ale
enige tijd sa
am enw erke
en en vertrouw d zijn m et het
en ontvang
gen van feed
dback.De w oorden "st
s op","start"en "ga ve
erder"w orden in de
geven e
oefenin
ng gebruikt
tom de feed
dbackberich
hten te beg
geleiden..

5 princi
cip
pes van ef
ffectieve feed
edback:
1. Zelfs als he
etvoorde hand
h
ligt-p
plan je m eeting grondi
ig.
2. W ees bereid te luister
ren
e w atvaa
ak ontbreek
ktbijm ense
en,vooralg
gezagsdrag
gers).
3. Kies hetjui
iste m om en
nt.
ist
s e plaats.
4. Kies de jui
Hetdoelis om de bijeenkom
e
stvo
ooriederee
en succesvo
olte laten zi
ijn.
5. H

Instruct
ties:
W erk in een klein team of,al
a s uw groe
ep groter is,
s verdeelze
z in groep
pen van 2 tot4.De
beste m anier om feedback te geven is echter in koppels. Groepen z
zouden alvr
v ij lang
m oeten
n sam enw er
e ken en zouden ee
en reeks gedeelde ervaringen
n m oeten hebben
opgebo
ouw d w aar
rui
u tze kunnen putten b
bijhetgeven
n van feedb
back.
Geef de
e instructies:
e "Denk aan
a
de pe
ersoon aan
n w ie je je feedback geeft. Geb
bruik de
principe
es vooreffect
e ieve feed
dback,die d
de volgende
e zijn:
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-W ees bes
schrijvend over
o hetged
drag,nietover
o de persoon
s



-Nietoorde
elen oflabe
elen



-Focus op prestaties



-Probeerni
n etom and
dere m ense
en te verand
deren



-Spreek du
uidelijk



-Laatde an
ndere partijw eten dat
tje feedbac
ck w iltgeve
en



-Spreek al
lleen voorjezel
e f



-M eng je ei
e gen gedachten en ge
evoelens nietm etdie van
v andere m ensen



-W ees spe
ecifiek,nietver
v algem en
nen



-W ees tijdi
ig en regel
lm atig



-Focus op oplossing(en)
e

Verteld
de deelnem ers datze m oeten pr
roberen te reflecteren op elk van
n de drie do
om einen
(Start, S
Stop en Do
oorgaan), m aar ze ho
oeven ze ni
n et allem aal
a te gebr
ru
uiken als ze
z geen
relevan
nte feedbac
ck kunnen bedenken.
b
.Vraag de deelnem ers om deze
e drie zinn
nen in te
vullen:
Iets w aa
arvan ik gr
raag
a w ildat
tje erm ee S
START is...
Iets w aa
arvan ik w ildatje erm ee STOPT is...
Iets w aa
arvan ik w ildatje erm ee DOORG
GAAT is...
Iederee
en vultde opgegeven
o
zinnen in v
voor elke deel
d nem erin zijn/haa
ar kleine gr
roep.
o
Als
alle dee
elnem ers in een bep
paalde groe
ep klaar zi
ijn m et den
nken, geve
en ze om de
d beurt
m ondeling feedba
ack.

Tijd:
10-20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Heb je sugg
gesties om m ijn m ani
ie
ervan w er
rken
k te verbe
eteren?
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W ilje uw ideeën
d
over
rm ijn m ani
ie
ervan w erken
k delen?



H
Hoe voeltu zich na de
e feedback?
?



H
Heb je sugg
gesties hoe
e ik de m an
nierw aarop
p ik feedbac
ck geefkan
n verbeteren
n??
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20.


IJsbreker
e s

B
Bekende per
p sonen
 Je zit in een kring
g en één p
persoon no
oem t een ber
b oem d pe
ersoon, sportidool,
m uzikant, acteur/act
/ rice, stripfiguur en
nz. Bijvoorbe
eeld, Brad Pitt. Dan m oet de
volgend
de persoon
n in de cirke
eleen beroem
o d perso
oon vinden
n die begint
tm etde
laatste letter van de
d naam B
Brad Pitt(bi
ijvoorbeeld Tarzan - N
Nick Cave - Edw ard
Scissor
rhands,
h
en zo
z verder).
 In de ee
erste ronde
e is ergeen tijdslim iet(je bentuital
a s je geen naam kunt
tvinden)
 In de tw eede rond
de is ereen tijdslim ietnaar
n
keuze
 De laat
tste die over
rblijftw int.



D
De douane
e
 Eén per
rsoon bepa
aalteen ge
eheim e reg
gel,zonderdie te dele
en m etde ander
a
en
(voedse
elcategorieë
ën, eerste letter van de
d naam ,speelgoed
d, dieren, al
a les w at
begintm etde letter
e A -de m o
ogelijkhede
en zijn eindeloos).
 In hetbegi
b n van het
h spelze
eg je:"Ik ko
om door de
e douane m et......(dan
n kies je
bijvoor
rbeel
b d:een slang"-de geheim e regelis:Alles
e w atbegi
in
ntm etde let
e terS)
 Alle and
deren rade
en dan,één
n vooréén.
."Kan ik doorde doua
ane gaan m et.......”
en prob
beren de regel
e te acht
te
erhalen.



20 vragen
 Verdeelde deelne
em ers in pa
aren.Een va
an hen beg
gintm ethet
tbedenken van iets
en geeftdan een hintaan d
de andere,ofhetnu een
e plaats,
,persoon,voedsel
v
,
spelof
fiets ander
rs is.De an
ndere deelnem
n er heef
ftdan 20 "ja" of"nee"
" vragen
om te raden w atde
d anderbe
edachthee
eft.Als hijnietkan rade
en,w intde
e andere
persoon
n.
 Hiervan
n zijn veelvar
v iaties m o
ogelijk,bijvoor
v beeld door
d
hetin g
grotere groepen
o
te
doen of
o door te bepal
b
en dat
thetobjec
ctin kw estie uitde cul
ltuur van de
d ander
m oetko
om en.



E
Eén juisten
n één valse
e statem en
nt
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 Elke de
eelnem er sc
chrijfttw ee w are uitsp
praken over
r zichzelfop en één val
v se (10
m inuten
n om erove
erna te den
nken).
 Hij/zijver
v teltde an
nderen zijn
n/haaruitsp
praken één vooréén e
en de groep
p beslist
w elke w aaris en w elke niet.


W atis jouw
w favoriete…
e … .

Een zeergem akkel
a
ijke ijsbr
s ekerom m ensen te leren kenn
nen.Ga in een cirkelzi
z tten en
vertelelkaarje favoriete di
d ngen...:
 Eten
 Dier
 Film per
rsonage
 Drank
 Liedje
 Artiest
 Stad
 Plaats
- De
e hoepeldo
oorgeven
Naa
asthetstim uleren van
n team w erk en problee
em oplossen
nde vaardi
ig
gheden,on
ntw ikkelt
dit s
spelook co
om m unicat
tieve vaard
digheden.Voor
V
elke succesvol
s
le leider is ef
e fectieve
com
m m unicatie cruciaal.
M ee
er dan 20 m ensen zouden
z
kun
nnen deelnem
n en, zow
w el m ensen
n m et als m ensen
zon
ndereen visuel
s e handi
icap.

Inst
tructies:
Iede
ereen staat
tin een cirkel
k en houd
dtde hande
en van de per
p sonen n
naastzich vast
v .Eén
per
rs
soon in de groep heef
fteen hoel
la
ahoep om zijn ofhaar
rarm .Hetd
doelvan he
etspelis
om de hoelaho
oep de hel
le w eg rond
d de cirkelte passeren zonderelk
kaars hande
en los te
laten
n.
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Socciaaal
on
nderneem
merssch
hap
uit he
et
vaanu
persspeectiieff vaan
ond
derrneemeerss m
met
t
eeen vissue
ele
bep
b perkkin
ng
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Sociaal ondernemerschap
Sociaalondernem erschap is hetopstarten van een bedrijfofeen andere organisatie (o.a.
niet-gouvernem entele organisaties) voor het ontw ikkelen, financieren en im plem enteren
van oplossingen voor diverse sociale,culturele,econom ische ofandere problem en.Bijna
iedereen kan sociaal ondernem er w orden, ongeacht zijn of haar loopbaan of
professionele achtergrond. De vereiste is dat de ondernem ing ofw el m ensen in een
achterstandpositie tew erk stelt, ofw el producten en diensten voor m ensen in een
achterstandspositie creëert,die deze laatsten zonderofbijna zonderkosten verkrijgen.M et
andere w oorden,sociaalondernem erschap is hetzoeken naarde roldie hetbedrijfsleven
kan spelen om sociale en econom ische problem en op te lossen.
Er zijn tal van redenen voor de populariteit van sociaal ondernem erschap. Het is
intrigerend om dathetm eestalw ordtondersteund doorinnovatieve ideeën en m etsucces
nieuw e producten en/ofdiensten creëertdie een substantiële verbetering in hetleven van
m ensen brengen.M aar datis niethetenige.Sociaalondernem erschap gaatverder dan
ditalles en geefteen duidelijk signaalafover de noodzaak van sociale verandering.Het
geeft een voorbeeld van hoe m ogelijk en uitvoerbaar dergelijke activiteiten kunnen zijn,
w aarbijze zich terugbetalen aan degenen die ze hebben geïnitieerd en een langdurig,
transform erend voordeel voor de sam enleving hebben. Dit onderscheidt zulke
ondernem ers van alle andere.
Sociaalondernem erschap is zo aantrekkelijk,juistom dathetveelbelooft.Als de beloofde
voordelen nietw orden w aargem aaktom date ondernem ing econom isch te inefficiëntis,
zalhet sociaalondernem erschap zijn doelvoorbijschieten en zalde aantrekkingskracht
ervan verloren gaan.Daarom is een zorgvuldige vorm geving van alle ondernem ings- en
econom ische aspecten noodzakelijk als w e ook hetsociale elem entvan hetinitiatief tot
een succes w illen m aken.
Hetw oord ondernem erschap heefteen positieve en een negatieve kant.Aan de positieve
kantheeftheteen speciaal,uniek verm ogen om kansen aan te voelen en te grijpen,om
iets nieuw s in de w ereld te creëren.Aan de negatieve kantheeftondernem erschap een
bepaalde periode nodig voordatde w erkelijke im pactervan zichtbaarw ordt.
Is ondernem erschap gew oon creativiteit, vastberadenheid, en het zien van kansen?
Hoew eldeze en andere gedragskenm erken zekerbelangrijke zijn en aanw ijzingen geven
aan potentiële investeerders,is ditniethethele verhaal.Deze beschrijving kan nam elijk
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orden gebrui
u ktvooruitvi
vnders,bed
drijfsleiders,
s kunstenaars,...
ook w o
ndernem er is iem and
d die niet a
alleen "eco
onom ische m iddelen verschuift uit een
Een on
gebied van lager
re en naar een gebie
ed van hog
gere produc
ctiviteit en g
grotere opb
brengst"
tiste Say), m aar ook w aarde cr
reëert (Oos
stenrijkse econoom
(Franse econoom Jean-Bapt
Joseph Schum pet
ter
e ).Schum pet
p er ident
tificeerde in de onder
rnem
n er de k
krachtdie nodig is
voor he
et aanjage
en van eco
onom ische vooruitgan
ng, zonder
r w elke ec
conom ieën statisch
zouden
n w orden en
n op term ijn verzw akke
ken.
Ofze de
e ondernem
m ernu bes
schouw en a
als een baa
anbrekende
e vernieuw e
erofals een
n vroege
exploite
eur, theor
retici asso
ociëren he
et ondernem
n erschap
p universe
eel m et kansen.
Ondern
nem ers w orden veron
ndersteld e
een uitzond
derlijk verm ogen te he
ebben om nieuw e
kansen
n te ontdekk
kken, het en
ngagem ent
t en de ge
edrevenheid die nodi
ig zijn om ze
z na te
streven,en een co
onstante bereidheid om
m de inherent
e e risico'st
s e nem en.
Als w e hethebben
n overeen sociale ond
dernem ing gerelateer
rd aan hetle
even en he
etw elzijn
van m e
ensen m et
t een visue
ele beperk
king, zijn er
e tal van goede vo
oorbeelden,
, in alle
m ogelijke vorm en
n. Dit kan een onde
ernem ing zi
z jn voor w erknem ers m et een
n visuele
beperki
ing,een on
ndernem ing
g opgericht
tdooreen ondernem er
e m eteen
n visuele be
eperking,
een on
ndernem ing
g die dien
nsten en g
goederen levert voor m ensen m et een visuele
beperki
ing,… Ong
geachtde aar
a d en stru
uctuur van de sociale ondernem ing,is hetcreëren
van w a
aarde in de vorm van levenskw al
liteit(doorm iddelvan salarissen o
d van
ofdoorm iddel
goeder
ren/diensten
n) duidelijk aanw ezig en breng
gt het voor
rdel
d en m et
tzich m ee voor de
m ensen
n die erbijbet
b rokken zi
z jn.
Als w e een lijstm etregels ku
unnen opst
tellen voor
rhetcreëren
n van een s
succesvolle sociale
ondernem ing doo
or/voor m ensen
e
m et
t een visue
ele beperki
kng, dan k
kan deze lijst het
volgend
de om vatten
n:
1) D
De aanstaa
ande social
le ondernem
m erm oetzi
z jn passie vol
v gen
Hijofzi
ijstaatop het
h puntom
m een uitda
aging aan te gaan,di
ie idealiterlo
onend zou m oeten
zijn,m a
aar ook gep
paard zalgaan
g
m etm oeilijke tijden.Daarom
o is hete
essentieeldat
d hij/zij
een pa
assie heeftvoor
t
de ker
ke nactivitei
iten van de
e ondernem
m ing en de
eze m et kr
racht en
overtui
ig
ging kan uitvoeren. Als de aans
staande on
ndernem er dit kan, da
an heeft hi
ij/zijeen
goede k
kans succe
esvolte zijn.
2) D
De aanstaa
ande sociale ondernem
m erm oetpr
p oberen om
m aan het
tbegi
b n stoutm oedig
te zijn.
Als de ondernem er
e gepassi
ioneer
o
d is o
over hetide
ee en in staat
a is om h
hette prom oten op
een m a
anier die het
h hele pa
akket aant
trekkelijk m aakt voor investeerde
ers, dan is succes
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ar.W aar het
h om gaa
atis datde
e ondernem
m er partner
rs en poten
ntiële inves
steerders
haalbaa
m oetzo
oeken voor
reen eerst
te investerin
ng.Een teko
ortaan liqu
uide m iddel
len zalzeke
erstress
veroorz
zaken en ka
an leiden tot
o korteterm ijnbeslissingen
n
die lat
ter
e betreurd zullen w or
rden.
3) D
De aanstaande
a
soci
ial
a e onder
rn
nem er m oe
et vertrouw
w en hebbe
en in zijn of haar
instincten
Nietelk
ke w eg is ee
en garantie voorsucce
es.De onde
ernem erm oet
o dus ver
rtrouw en he
ebben in
zijn ofh
haar instinc
cten.Als hi
ij/zijdenktdatiets ni
iet
e gaatlukk
ken,m oeth
hij/zijde aandacht
ergens anders op richten.Er
rzijn veelon
ndernem en
nde m ense
en,die goed
d luisteren naarde
ren en daar
r de beste delen uitm ee nem en
n.In dezelfd
de lijn van denken,
ideeën van ander
als de ondernem er onzeker
r is, m oet hij/zij advi
ies vragen aan ande
eren m et rel
e evante
ervaring
g.
4) D
De toekom stige social
a e onderne
em er m ag ni
n etverget
ten
e datde im pactbel
langr
a ijker
is dan de om
o zet.
Een soc
ciale onder
rnem
n ing is een
e constan
nte evenw icht
c soefening
n om ervoo
orte zorgen
n datde
sociale im pactw or
o dtgegar
randeer
a
d en
n gem axim aliseerd,ter
e w ijltegel
lijkertijd alle kosten
w orden
n gedekt.H etis nieteenvoudig o
om de im pa
actte m eten.
e Aan de andere ka
antis het
m eten v
van de fina
anciële pres
staties relat
tiefeenvoud
dig.Hetloutervolgen v
van de een
nvoudige
w eg va
an het m et
ten
e van de financiële prestaties zou onver
rm ijdelijk de
e positieve im pact,
gelever
rd aan de sam
s enleving
g,verm inde
eren.
5) Sociale m edi
e a hebben
n alles vera
anderd.
Sociale m edia he
ebben de dynam
d
iek v
voor social
le ondernem
m ers volled
dig verand
derd, net
zoals ze
e datvoor
ralle ander
re aspecten
n van hetleven
e
hebbe
en gedaan.Hetis m akkel
a
ijker
en goed
dkoperdan
n ooitom je boodscha
ap uitte dragen
a
aan de doelgroe
ep,m aarde
e inhoud
m oetw elslim zijn,anders za
alje inspann
nning verlor
ren
e gaan tussen hetve
ele ‘ruis’.Ze
elfs als u
ezighoudt m et m ense
en m et een
n visuele beper
b
king, zorg er da
an voor da
at u alle
zich be
sociale-m ediakana
alen en zoveel
z
m og
gelijk beel
ldm
d ateriaal
l gebruikt o
om een zo
z groot
m ogelijke im pactte hebben op
o de ziend
de gem een
nschap.
6) D
De aanstaande soci
ial
a e ondern
nem er m oe
et naar buiten kijken,
, eerder da
an naar
b
binnen.
Succesv
volle onde
ernem ingen
n zijn flexi
xibel en reager
e
en adequaat o
op w at er
r in de
sam enl
leving gebeurt. Dit ver
v eist veel
l ontm oetingen
n
en gespr
g
ekken m et m en
nsen, en
zichtbaa
ar zijn. D it alles vr
raagt
a
ener
rg
gie en ee
en zeker subst
s
antiee
el vertrouw en. Het
w egglijd
den in ee
en routine van enke
el bezig zi
ijn m et ad
dm inistratie
eve en tec
chnische
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iten, in plaats van ex
xtern aanw ezig te zijn,
n zal zeer
r w aarschijn
nlijk leiden tot een
activitei
afnam e van succ
cess en de
em otivatie b
binnen het
t team , w at
a voor een
n verzw akk
kking zal
zorgen van de rol
lvan de leider
d .
dernem ers in spe m oe
eten gunsten
e doen
7) Sociale ond
Een and
dere valkui
ilw aareen
n ondernem erin kan trappen is het
h zich puu
urconcent
treren op
activitei
iten w aarvan
va een di
irect rendem
em ent te zien is. De sociaal on
ndernem er
r is een
persoon
n die altijd probeertander
a
e m en
nsen te hel
lpen.
p
Hetis verbazingw
w ekkend hoe
h vaak
deze go
oodw illop onver
o
w ach
hte en positieve w ijze ter
e ugkom t.
8) Sociale ond
dernem ers in spe m oe
eten open en
e eerlijk zi
ijn
Hetcre
eëren van een
e start-up
p is verre va
van eenvoudig.Er zijn m eestalpe
eriodes w aar
a in het
nietluk
kten w aarin de onder
rnem er zich echtafvr
raagthoe hi
h jde eindj
jes aan elkaar
k
kan
knopen
n, w at in het
h geval van een so
ociale onde
ernem ing bi
b jzonder la
astig is, ge
ezien de
w erkne
em ers en/o
ofde doelgr
roep.Op zu
ulke m om ent
e en m oet
tde leider o
open en ee
erlijk zijn
tegenov
ver de bel
langr
a ijkste m edew erke
ers - lever
ranci
a ers, ba
anken, inve
esteerders, enz. De
relatie z
zalop die m aniergezo
onderen st
terkerzijn.
9) T
Ten slotte m oetde toe
ekom stige s
sociale ondernem ergo
oed voorzi
ic
chzelfzorge
en.
Hetsuc
cces ofhetfalen van he
etondernem
em ersinitiat
tiefhangtin grote m at
te van hem /haar
/
af.
Uitputtin
ng en ziekt
te zijn voor
r niem and goed.De onder
o
nem er
e m oetda
aarom voor
rzichzelf
zorgen,plezier m aken
a
en er
rvoor
v
zorge
en dater ge
enoeg tijd is voor alles w athijofzijleuk
vindten
n nodig hee
eftom zich goed
g
te voe
elen.
Om u e
een voorproef
o je te gev
ven van hoe
e sociaalon
ndernem er
rschap voor
or/m etm en
nsen m et
een verm inderd gezi
g chtsver
rm ogen er
ru
uit kan zien,
e hebben
n w e een a
annex m et goede
voorbee
elden, w aa
aronder "D ialog in th
he dark" in Duitsland
d, een van
n 's w erelds m eest
opw ind
dende leve
ensveranderende erva
varingen, w aarbij bez
zoekers in een m us
seum in
absolut
te duisterni
is door blinde
n gidsen
n w orden rondgeleid.
."BlindArt" uit Letland
d is een
succesv
verhaal,m et
e de creat
tie van een uniek boek
k voorkinde
eren,ook vo
voorm inder
rvaliden.
"Bread in the dar
rk"
k datzich richtop het
tw erken in gem engde
e paren m e
etm ensen m eteen
visuele beperking.In een dial
a oog over v
verschillend
de existent
tiële vragen
n w ordthet
tkneden
van bro
ood als m et
tafoorvoor
rhetleven e
ervaren.Bij"
j Dinnerin the dark"ten slotte bedienen
blinde m ensen de
e gasten in het
h donker.
Voorda
atm en zich op een ond
dernem ing
g stort,is he
etnoodzake
elijk om een
n SW OT-an
nalyse uit
re
en.Tegenw
w oordig is het
h een onm
m isbare m et
e hode om bedrijfspos
sities en -ka
ansen in
te voer
de m ar
rktte beoor
rdelen en te w eten ho
oe deze toe
e te passen
n,en is het
tvan groot
tbelang
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lk
ke toekom stige onde
ernem er. SW
W OT analyseer
y
t alle st
s erktes, zw
w aktes, kan
nsen en
voor el
bedreig
gingen van hetconcrete bedrijfsi
id
dee,ongea
achtofhetvoor
v een so
ociale onder
rnem ing
ofvoor
rhetgew on
ne w instbej
jag
a is.Hiero
ondervindt
tu een SW OTO analyse van een po
otentiële
ls basis ka
an w orden gebruikt bijde im ple
em entatie van
v elke
sociale ondernem ing, die al
SW OT voor soci
iaal
a onder
rnem
n erschap
ap. Sam en m et de SW OT bi
ie
eden w e ook de
m ogelijkheid om "aspiraties en
e resultate
en"(AR)te anal
a yseren.

an een pot
tent
e iële soc
ciale onder
rnem
n ing
SW O T-analyse va
Terw ijl SW OT zich
h vooral richt
c op w at er m is ka
an gaan, richt AR zic
ch op de posi
p tieve
aspecte
en en de toe
ekom stam bi
b ties.
W e form uleren de item s vaak
k als vragen
n.

Sterkt
te
es

Zw aktes






Exper
rts in hetvak
kgebied
Traini
in
ngsverm og
gen
M aat
ts
schappijvriendel
e
ijk
Dyna
am ische
organ
nisatorische
e
struct
tu
uur
 Cultuu
urvan uitm unt
u endheid
 M aat
ts
schappelijk
ve
erantw oord
onder
rnem en









M ogel
lijkheden

Bedreigi
g ngen











Ruim te voorinn
novatie
Groe
eiende
b angstelling
bel
voor
r
soci
ia
aalonderne
em erschap
p
Vage
e grenzen tussen de
e sectoren
n,
w aa
arin de ondernem
m ing kan
n
func
ctioneren
Eigen
nheid
Nood aan ditso
oortdiensten
e

Gebrek
k aan ervar
ring
Slechte reputatie
Gebrek
k aan finan
nciering
Beperki
k ngen op het
h gebied v
van schaal
lgr
g ootte
Inheren
ntgebrek aan
a strategi
ische flexibiliteit
Onsam
m enhangen
nde doelste
ellingen
Veeltijd en m idd
delen nodig voor de opl
o eiding
van w erknem ers m et spec
ciale behoe
eften en
lage kw
w alificaties.
 Gebrek
k aan ond
dernem end
d personee
el in de
regio.







Het
bestaa
an
van
n
gelijkaar
k dige
onde
ernem ingen
n.
Ongu
unstig juridi
d sch en fisc
caalkader.
Onze
ekere financiering.
W an
ntrouw en vanuit d
de m aat
tschappi
s
j
vanw
w ege m og
gelijke be
elastingverlagi
a ngen
voor
rde sector.
De w etgeving op
o hetgeb
bied van w er
e k voor
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Erw ordteen po
ositieve tren
nd voorhet
aant
tal
m icro-onde
ernem ingen
n 
w aa
argenom en, w at betekent dat
indi
iv
viduen in staat zijn om een
n 
onde
ernem ing op
o te starten
n..
Een grote hoe
eveelheid geschool
g
de
e
pers
sonen
de
di
een
sociale
onde
ernem ing
zouden
kunnen
n
ontw ikkelen.
Een groot potent
e ieel aan w erklozen
n
die in staat zijn om te w erken
n:
m en
nsen m etee
en handica
ap,m eteen
n
soci
ia
ale achter
rstand, m ensen
e
van
n
gevo
orderde lee
eftijd,enz..
Een groeiend
d aantal
l sociaalecon
nom ische problem en
n, die de
e
over
rheid nietal
lleen kan op
plossen.
Intro
oductie va
an oplei
idi
d ngen in
verb
band
m et
sociaa
al
onde
ernem ersch
hap bij ve
erschillende
e
onde
erw ijsinstel
llingen.
Hetbetrekken van
v bestaa
ande sterke
e
bedr
rijfsinstelling
gen bijhet
tbieden van
n
m en
ntorschap en
e begeleiding voorde
e
nieu
uw
opk
kom ende
sociale
onde
ernem ers.
Invoe
ering van belastingve
verlichtingen
n
voor
rsociale on
ndernem ing
gen.

Streefd
doelen

m en
nsen m etee
en handicap
p is ingew ikkel
k d.
Belastingsprivileges
e
voor
sociale
onde
ernem ingen
n kunnen d
de m arktverstoren.
Verlagi
a ng van de belast
tin
ngdruk op sociale
onde
ernem ingen
n
ve
erm indert
de
belast
a inginkom sten
in
de
over
rheidsbegrot
o ing.

(m et
t de laatst
te tw ee m o
oet echter niet erg
rekening geho
ouden w o
orden, om
m dat A)
soci
ial
a e ondernem
n ingen z
zelden zo m assaal
en invl
n oedrijk zi
ijn als nodi
ig is om de m arktte
verst
toren
en
n
B) d
de
verm inderde
belast
a ingdruk een
e onder
rn
nem ersim pul
p s kan
geve
en, die anders helem
m aal niet zou zijn
aang
gew akkerd, en
er dus geen
belast
a inginkom sten uit deze sp
pecifieke
gelegenheid zo
ouden zijn g
gekom en.)

Resultat
ten

 W at
tzijn je verw achtingen en die van
n  W elke
e resultaten
n verw acht
te
en de stake
eholders
je tea
am genoten
n?
van uw social
le onderne
em ing (doelgroep,
financiers)?
 W aa
arzien jijen
n je team ge
enoten jullie
zelfen jullie so
ociale onde
ernem ing in  W elke
e resultaten
n verw acht
te
en de stake
eholders
de to
oekom st?
van uw social
le onderne
em ing (doelgroep,
financiers)in de toekom st?
 W aa
arhaalje je energie va
andaan?
 Hoe ziet de toekom st van uw sociale
onde
ernem ing er
rvolgens u en uw team
m uit?
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Bed
dreigingen

M ogel
lijkheden

Resultaten

Zw akhe
eden

Dam
m age control Keuzes
s m aken

Review

Sterktes
s

Ver
rdedi
d gen

Investe
eren

Gebruiken

Streefdo
oelen Her
rdenken

Realise
eren

Riskeren
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Leiderschaapskwaliteiten (prraktische acttiviteiten)
In deze
e sectie vind
dtu een lijst
s van w orks
kshops rond
d leiderscha
apsvaardigh
gheden.Een
n van de
belangr
rijkste vaar
rdi
d gheden van
v de onde
ernem eris nieteen go
oede m ana
agerzijn,m aarw el
een pe
ersoon zijn die anderen
e -team ge
enoten, klanten,lever
ranci
a ers,pa
artners enz
z.- w illen
volgen,
,w aarm ee anderen w illen sam en
nw erken.
den in alle onder
o
delen van hetw er
e k -zow el
lop kantoor
rals op loca
atie.Een
Leiders zijn te vind
leider is iem and di
d e m etsuc
cces invloed
d kan uitoe
efenen op het
h w erk va
an de ande
eren om
een do
oelte berei
iken,
k
w atgu
unstig is vo
voor de hel
le groep.De leider he
eeftechter w elw at
extra va
aardighede
en nodig om
m com plexe
e zakelijke kw
k esties aa
an te kunne
en.
Een m a
anager da
aarentegen is een pe
ersoon die in het be
este geval
l een leider is. De
m edew erkers vol
lgen
g
hem /haar
/h , om d
dat ze gea
acht w orde
en hem /ha
aar te vol
lgen.
g
De
m anagerbiedtstabi
a liteiten ver
v trouw en
n in de orga
anisatie en is goed in hetdelege
eren van
taken.
Het m a
anagem ent
tw ordt gea
acht de din
ngen goed te doen,terw ijlhet le
eiderschap
p geacht
w ordtd
de juiste di
ingen
n
te do
oen.De m a
anagers heb
bben onde
ergeschikten
n,terw ijlde
e leiders
volgelin
ngen hebbe
en.De m ed
dew erkers v
voelen zich
h m isschien
n nietloyaal
laan de m anager,
m aar h
houden zich vast aan
n de leider
r, om dat ze
e een grot
ter gevoel v
van vertrou
uw en in
hem /ha
aarhebben
n.M anager
rs die geen
n echte leiderschapsva
aardighede
en hebben,
,zijn niet
aantrek
kkelijk voorvol
v gelingen
n.
Zow el leider als m anager zi
z jn is belan
ngrijk in he
et geval va
an een soc
ciale onder
rnem
n ing,
aangez
zien die vee
elsteun en loyaliteitno
odig heeftom
m duurzaa
am te zijn.
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1. Strategieën
n ontw ikke
elen voor
rprobleem
m oplosse
ende take
en
Leerdoe
oel:


O
Om de dee
elnem ers te helpen hun
un besluitvorm ingsvaar
rdigheden te verbeter
ren.
e



O
Om de sam
m enw erking
g te verster
rk
ken,hetw er
e ken als lid van een te
eam .



O
Om de de
eelnem ers aan te m oedigen relevante st
s rategieën te gebrui
iken
k om
p
problem en
n aan te pak
kken w anne
eerdeze zi
ich voordoe
en op een ty
ypische w erkdag.

Beschr
rijving:
Deze activiteitkan
n w orden ui
u tgevoerd d
door zow el
ldeelnem ers m eteen
n visuele be
eperking
als doo
orziende as
ssistenten.

Stap 1
D
De deelnem
m ers w orden
d verdeeld in groep
pen van dr
rie of vier. Vervolgens
s zal de
facilitator het
h proces van deze taak uitleg
ggen. Vervol
v gens krijg
gt elke groep
o een
"probleem opl
o ossende
e taak",een
n scenario van
v een situat
u ie,die op
p een typische
s
dag
o
op hetw er
rk zou kunne
en voorval
lle
en.De scen
nario's zijn opgenom e
en in bijlage
e A.

Stap 2
E
Elke groep zalw erken
n aan een andere situat
u ie.De op
pdrachtis om oploss
singen te
v
vinden,bes
slissingen te nem en e
en strategieën
e te gebr
ruiken om e
eventuele bar
b rières
te overw inn
nen,zodathet
h problee
em w ordtaangepakt.

Stap 3
ten om aan
D
De groepen
n hebben der
d tig m inut
n hun taak te w erken:hetscenar
rio lezen,
strategieën
n gebruiken
n en m ogel
lijke oplossi
ingen
n
vinde
en om de on
ntstane probl
o em en
h
hethoofd te bieden.

Stap 4
N
Nadat de groepen hun
h taak he
hebben vol
lbr
b acht, krijgen
g alle gr
roepen vijf tot tien
m inuten de
e tijd om een
e kort ro
ollenspel vo
oor te berei
e den en h
het scenario en de
o
oplossinge
en die ze hebben u
uitgew erkt om het pr
p obleem te overw innen
n
te
p
presenteren
n.
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Stap 5
E
Er w ordt een laatste discussie g
gevoerd ov
ver de gebruikte strat
te
egieën, de
e m anier
w aarop de
e groep het
tprobleem heeftuitge
ew erkten sam
s engew e
erkt,om de
e nuttige
inform atie te delen m et
e de ander
re groepen.

Benodi
ig
gdheden:
Papier,schrijfgerief
e ,braille be
enodigdhed
den.

Tijd:
90 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


V
Voelde ik m e op m ijn gem
g ak om m ijn ideeë
ën te delen in de groep
p?



H
Heb ik nieu
uw e m anier
ren geleerd om m etee
en situatie om
o te gaan
n?



H
Had ik m eer
e instruct
ties en ver
rd
duidelijking
gen nodig over w at te doen tijdens
d
de
o
opdracht?
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H ando
outs

Scenar
rio A
Hetbed
drijfw aaru w erktheef
fteen evene
em entin de
e stad geor
rganiseerd.Als onder
rdeel
d van
de plan
nning heeftu
t een externe spreker
ruitgenodi
igd
g vooreen
n presentat
tie van 90 m inuten.
Heteve
enem entis altw ee uu
urgeleden b
begonnen en eris no
og een uuro
overtotde spreker
zijn act
tiviteit begi
int
n . Plotseling
n gaat uw
w telefoon over
o
en de
e spreker in
nform eertu dat hij
vanw eg
ge een privékw
vé estie ni
ietkan kom en.

Scenar
rio B
Het bed
drijf w aar u w erkt he
eeft een training geo
organiseerd voor alle m edew er
rkers. Bij
aanvan
ng van de
e training w ordt dui
id
delijk dat het grootst
s e deel va
an de present
e
atie
gebase
eerd is op beel
b dm ater
riaalzoals foto's en gr
rafieken,en
n de spreke
ergeeftgee
en extra
inform a
atie,w aardo
oorhetvoo
orde blinde
e collega m oei
o lijk is om de inhoud
d te volgen.

rio C
Scenar
De orga
a voor u w erkt neem
m t deel aa
an een sam
m enw erking
gsproject. Aan
A
het
anisatie w aar
einde v
van de w er
rkdag w or
rden
d som m ige taken naar
n
huis m eegenom
m en om te w orden
afgeron
nd tegen de volgen
nde dag. Iedereen, ook een blinde co
ollege, neem t de
verantw oordelijkhe
eid voor zi
ijn/haar ei
ig
gen bijdrag
ge. Thuisge
ekom en va
an het w er
rk w il de
blinde c
collega de kl
k us klaren,m aarhij/z
zijrealiseer
rtzich alsne
eldatde te gebruiken w ebsite
helem a
aalniettoeg
gankelijk is.

Scenar
rio D
Op het
t w erk w or
o den de m edew erke
ers (inclusi
ief een bl
linde colleg
ga) gevraa
agd een
evaluat
tievragenlijst
s in te vullen
e na hetb
bijw onen van
va een ext
terne oplei
id
ding.De vr
ragenl
a
ijst
w erd vo
oorelke m edew
e
erkeral
a s een nor
rm ale afdruk
u verzonde
en.
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Scenar
rio E
In een com puter
rbedr
b ijf m et
t veel w er
rknem ers is er sinds
s zes m aan
nden een nieuw e
w erkne
em er m et een visuel
le beperki
in
ng. Een va
an de zien
nde colleg
ga's gedraa
agt zich
tegenov
ver deze w erknem erop
o een ong
gew one m ani
a er.Hijver
v m ijdtbijv
voorbeeld w oorden
als "zie"en "kijk"te gebruiken
n in directe com m unicat
c ie.W ann
neerde m ed
dew erkerzi
z ch voor
ak m oetverplaatsen,is de colleg
ga alopge
estaan om het
h over te nem en.H ij/zijlijkt
een taa
zich ove
ver het alge
em een niet
t volledig b
bew ust te zi
z jn van de capaciteite
en van zijn visueel
bepertk
ke collega.
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2. H andhav
ving van p
persoonlijke ontw ikkeling
Leerdoe
oel:
M ensen
n helpen om overeenkom
e
sten
n, verschillen
e en ver
rschillende perspectieven
e
te
herkenn
nen en m ani
a eren te vinden om tot een act
a ieve com
m m unicatie tussen zi
iende
e
en
blinde m ensen te kom
k en.

Beschr
rijving:
De activ
viteitis ges
schiktvoordeel
d nem er
rs m eteen vi
vsuele bep
perking,de ziende ass
sistenten
treden o
op als facilitator.

Stap 1
D
De facilitat
tor
o zalm at
teriaaluitde
elen aan de
d deelnem
m ers zoals papier, pe
ennen of
b
braille m at
ter
e iaal.Laterzullen de deelnem er
rs tijd hebben om na te denken en
e iets te
tekenen,vo
orm en te kni
k ppen en plakken ofw oorden ofzinnen o
op te schr
rijven die
h
hun persoo
onlijkheid beschrijven (interesses,
,vaardigheden,sociaa
algedrag,enz.
e ).

Stap 2
N
Na afloop van
v heteer
rste deelzu
ullen de deelnem ers hun
h geschr
riften en tek
keningen
o
op een po
oster plaat
tsen en da
aarna zal de
d leider van
v de act
ctiviteit ze al
a lem aal
v
voorlezen.Op de pos
sterm oetel
lke categor
rie van w oo
orden oftek
keningen onder
o
de
juiste titelw orden gep
plaatst.

Stap 3
N
Na hetlees
sproces (zi
ie stap 2)be
eginteen gespr
g
ek op basis van de beschr
rijving en
d
de beteken
nis van elke
e notering.
.Bijvoorbee
eld,"w e rea
aliseerden ons uitde posters
d
datveelm ensen
e
ditw oord ofdat
tbeeld gem
m een hebbe
en,w aarom
m is dat?".
W e stellen voorom de
e postertot
theteinde van hetpr
roj
o ectaan d
de m uurte hangen,
h
zodatieder
reen na af
floop van he
etprojectde
d m ogelijkh
heid heefto
om terug te kom en
o
op de post
ter
e en toe te voegen w athijofzijheef
h topged
daan tijden
ns de interacties die
in de loop van
v de dag
g zullen heb
bben plaatsgevonden
s

Benodi
ig
gdheden:
Papier,stiften,scharen,penn
nen en brai
ille m ateriaa
al.
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Tijd:
Deze activiteitkan
n op één uu
ur afgerond
d w orden,m aar hetis aangerad
den ze te her
h halen
op hete
einde van het
h project.
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3. M onsterTalk
Leerdoe
oel:


N
Nadenken overversch
hillende asp
pecten van com m unicat
c ie



V
Verbetering
g van de lui
istervaardi
ig
gheid

Beschr
rijving:
1. V
Vraag 2 vr
rijw illigers (daar
d na kun
nnen ander
re paren dezelfde oef
fening doen
n).Deze
tw ee deelnem
n ers zitten
e tegenove
erelkaar
2. D
De ene is de
d "echte"per
p soon,de
e andere is zijn vocale spiegelbee
eld.
3. D
De echte per
p soon beg
gintm ethe
eellangzaa
am te sprek
ken.Nietlan
ngzaam tussen
u
de
w oorden door
d ,m aarde
d w oorden
n zelflangz
zaam uitspr
reken.
4. D
De andere persoon (de
d vocale re
eflectie)m oet
o tegelijkertijd hetzel
lfd
de zeggen,zonder
d
o voorhand
d w eetw at
t.
dathij/zijop
5. D
De geluide
en die m en
nsen m ake
en om dat ze
z niet hel
lem
e aal zeke
ker zijn van
n w at ze
m oeten zeg
ggen geeftdi
t tspelzijn naam .
6. A
Als paren aan
a elkaar
rw ennen ku
kunnen ze het
h tem po opvoer
o
en.H
Hetis m og
gelijk om
d
dichtbijde norm ale gespr
g
ekssne
elheden te kom
k en.
7. D
De facilitat
tor
o m oet de
e vocale sp
piegelnietbeschrijven
n als een e
echo van de
d echte
p
persoon. Di
D t geeft de
e verkeerde
e indruk. De
e spiegelm oet zo di
ic
cht m ogelijk bijde
"echte"per
rsoon staan
n.
8. D
De "echte"
" persoon m oet sprek
ken als een
n vertraagd
de opnam e m et lang
ggerekte
m edeklinke
ers en klinke
kers.

Tijd:
20 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e hetom iem
m and ande
ers te laten bepalen w atje zei?



H
Hoeveelno
on-verbale com
c m unica
atie is erge
ebeurd?
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W anneerw erd hetm akkel
a
ijker? E
En w atm aa
akte hetm akkel
a
ijker?

4. Voor
V berei
e ding op de rolva
an facilitator
Leerdoe
oel:
Deze activiteitis bedoel
b
d om de deelne
em ers te hel
h pen zich voor te be
ereiden op situaties
w aarze
bedenken..
e zich m oge
elijk zorgen
n overm ake
en,en datdoor
d
een rol
o lenspelte b
Hoew elde deelne
em ers aan de VIVA C1
1 training al
llem aalervar
v en jeugd
dw erkers zi
ijn,is het
doelva
an deze act
tiviteitom he
en de kans
s te geven om
o vaardigheden
g
te o
oefenen op hetvlak
van les
sgeven aa
an een gr
roep
o
leerlin
ngen die geen
g
of w einig erva
aring hebb
ben m et
groepsf
facilitatie (de
d jongeren
n m eteen v
visuele bep
perking die de lokale V
VIVA-w orksh
shops en
de C2-a
activiteitzul
llen bijw one
en).

Beschr
rijving:
Om dez
ze activiteitui
t tte voeren,
e vraagtd
de facilitator
relke deelnem
n er(die v
van de C1-act
a iviteit)
om ter
ru
ug te denk
ken aan he
et begin va
an de traini
n ng en om een lijst te m aken van
v drie
situaties
s w aar ze zich hetm eestzorge
en over m aakt
a en,zoa
als hetom g
gaan m etm oeilijke
m ensen
n, het beh
heren van een
e botsin
ng tussen per
p soonlijkh
heden in d
de groep, enz. De
deelnem
m ers w orden
d vervolge
ens gevraa
agd om de
e situaties te vertellen
n en als gr
roep
o één
scenar
rio te kieze
en voor ee
en rollenspel. De fac
cilitator w ijst
s vervolgen
ns rollen toe aan
verschi
illende deel
lnem ers en
n vraagthen
n om de za
aak in kw es
stie na te sp
pelen.Elk rol
o lenspel
m ag ni
ietlanger dur
d en dan 3-5 m inut
te
en.Nadathet
h eerste rollenspel is voltooid,
,kan de
facilitat
to
oréén van de deelnem
m ers aanw ijzen om zi
ijn roloverte nem en.

Benodi
ig
gdheden:
De deelnem ers zi
itten in een hal
h ve cirkel

Tijd:
40 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atw aren
n de belangrijkste kw es
sties die een uitdaging
g vorm den?
?



H
Hoe probee
erde de fac
cilitatorde s
situatie aan
n te pakken?
?



N
Noem enke
ele aanvul
llende strat
te
egieën die gebruiktku
unnen w or
rd
den om de
e situatie
te beheerse
en.
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H
Hoe kon de
e situatie an
nders w ord
den aangep
pakt?

H oe een eve
enem ent
tte prom ot
o en?
Leerdoe
oel:
Door m iddel van
n deze act
tiviteit kunn
nen de deelnem ers nadenken
n
over hoe ze een
evenem
m entkunnen
n organiser
ren en prom
m oten bijve
erschillende
e doelgroep
pen.

Beschr
rijving:
Om dez
ze activiteitui
t tte voeren,
e vraagtd
de facilitatoralle deelnem
n ers zich
h voorte st
tel
e len dat
ze een evenem en
ntw illen prom
o oten dat
tze organiser
s en,bijvoorbeeld ee
en reis,een dinerin
hetdon
nker,een sp
portevenem ent,enz.
In eerst
te instantie geeftde faci
a litatoral
lle deelnem ers de gel
legenhei
e
do
om te brainstorm en
overhu
un contacten
n (vrienden
n offam iliel
le
eden)en na
a te denken
n overw ie g
geïnteresse
eerd zou
kunnen
n zijn in dee
elnam e aan
n ditevene
em ent,en/o
ofover and
dere m ense
en,die hen zouden
kunnen
n helpen om
m hette pr
rom
o oten.Ver
rvolgens vr
raagtde facilitator de deelnem er
rs om te
denken
n aan lokal
le plekken w aar ze ee
en affiche kunnen
k
oph
hangen om hetevene
em entte
prom ot
ten.Vervolge
ens w orde
en de dee
elnem ers gevr
g aagd om
o te denk
nken aan 5 lokale
organis
saties ofnet
tw erken di
ie hen kunne
en helpen het
h nieuw s te versprei
id
den.
Totslot
tw ordtde deel
d nem ers gevraagd om een lijst
s te m aken
n van alle a
andere bron
nnen die
hen kun
nnen helpe
en bijde pr
rom otie van
n hetevene
em ent.Het
tkan gaan om lokale kranten,
radiopr
rogram m a'
's,
s locale ve
erenigingen
n,sociale m edia,enz.Zodra alle lijsten afzi
z jn,leidt
de faci
ilitatoreen gr
g oepsdiscu
ussie overh
hetprom oten
e van een evenem en
nt.
Voor de
eze activiteitkan de faci
a litator be
eslissen om de groep deelnem e
ers op te sp
plitsen in
kleinere groepen ofparen,en
e dan kun
nnen alle gr
g oepen of
fparen aan
n heteinde
e van de
activitei
it hun prom
m otieplann
nen aan de
e groep pr
resenteren. Het zal n
nuttig zijn voor de
deelnem
m ers om de versch
hillende be
enaderinge
en te zien die versc
chillende gr
g oepen
hantere
en.Aldeze verschillen
nde contact
ten vereisen
n verschillende
e
inclusi
iebenaderingen
n
en
dus zijn ditnuttige perspectieven
e
voorde
e deelnem er
e s.

Benodi
ig
gdheden:
Schrijfge
erief,papier
e ,braille-m ateriaal

Tijd:
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uten
40 m inu

5. G econtrol
o eerde di
ialoog
Leerdoe
oel:
Deze m ethode is nuttig w an
nneer tw ee
e m ensen het m oeilijk vinden o
om naar el
e kaar te
luisteren
n en elkaar
rs zorgen te begrijpen
n.

Beschr
rijving:
De fac
cilitator m oet
o groepen vorm en van drie personen, één w aa
arnem er en
e tw ee
spreker
rs/luisteraa
ars.
Erzijn d
drie fasen voor
v deze vo
orm van di
ia
aloog -na een bepaa
alde tijd ofe
een bepaal
ld aantal
punten kan de groep
o doorga
aan naarde
e volgende fase:
- De luisteraar he
erhaaltw oo
ord voor w o
oord w atde
d spreker heef
h tgezeg
gd.Pas da
an m ag/
a (s)antw oor
o den.
m ogen de luisteraar
-De lui
is
steraarvat
tsam en w atde spreke
erheeftgez
zegd en ant
tw oordtdan
n.
-Bijde beantw oor
rding gaatde
d luisteraa
arin op alle vragen en
n zorgen van
an de spreke
ker.
arnem er zo
orgtervoor
rdatde lui
isteraar zich
h aan hetform athou
udten helpt
p indien
De w aa
nodig.V
Vooralin de
e eerste en
n tw eede fas
se m oetde
e sprekerzi
ich
c concent
treren op es
ssentiële
punten,om dathet
tluisteren veel
v concen
ntratie vergt
t.

Tijd:
30 m inu
uten

58

2.Social
lentrepreneur
rship

6. Zes denk
kende hoe
eden
Leerdoe
oel:
Deze m ethode st
tim uleert ee
en groep o
om een si
ituatie vanu
uit een nieu
uw e invalshoek
s
te
bekijken
n.Elke 'hoe
ed'staatvoo
oreen ande
ere m anier
rvan kijken

Beschr
rijving:
Er zijn e
een aantal
lm anieren om deze o
oefening te doen.Zo kunnen ind
dividuen bi
innen
n
de
groep b
bijvoorbeel
ld verschillende
e
hoede
en dragen terw ijlde gr
g oep een kw estie be
espreekt.
Een and
deralternat
tiefis datieder
e een in d
de groep ee
en 'denkhoe
ed'een tijd
dje kan opze
etten,en
daarna
a w isselen m etiem and
d anders.
Als beg
geleider ku
un je nade
enken over
r de volgor
rde w aarin de groep
p de versc
chillende
'denkho
oeden'draa
agt.Een m ogel
o ijke vol
lg
gorde voor
reen creat
tiefprobleem
m oplossing
gsproces
w ordth
hieronderge
epresentee
erd.


W itte hoed
d: M ensen m et een w itte hoed concentrer
ren zich op
p de feiten
n. W elke
inform atie en kennis over
o
de situ
uatie heb je?
e W atkun
n je uitdeze
ze inform at
tie leren?
W elke infor
rm atie ontbr
b eekter? K
Kan je datopl
o ossen? Zo
Z niet,kun je erdan rekening
m ee houde
en bijhetbe
espreken va
van de situa
atie?



G
Groene hoed:M ensen m eteen groene ho
oed denken
n creatief,e
een kritiekloze,
o vrije
m aniervan
n denken.



R
Rode hoed
d:Rode hoeden zorgen
n voorde em
m otionele inputin de d
discussie.Ze
Z staan
zichzelftoe
e om intuïtief
e te zijn en handelen op
o basis va
an gevoelen
ns.Ze zijn gevoel
g
ig
v
voorde em otionele react
e ies van anderen in de groep.



Zw arte ho
oed: Zw ar
rte hoeden
n leven onder
o
een zw arte w olk! Ze m oeten
p
pessim istisch
s denken.Zoek naar
rde gebrek
ken in hetplan,vind de
e obstakels!
s



G
Gele hoed:Gele hoed
den koester
ren zich in het
h zonlicht
t- ze m oet
te
en positief
fdenken,
o
op zoek na
aarde w aar
rde in elke m ogelijkhe
eid.W elke voor
vo delen he
heefthet?



B
Blauw e ho
oed: De bl
b auw e ho
oed w ordt
t gedragen
n door de facilitator
r(en). Ze
concentrer
ren
e zich op hetproces,roepen de
e andere ho
oeden op o
om hun m ani
a ervan
d
denken op de juiste m om enten te gebruike
en en zorgen ervoord
datelke opt
tie vanuit
alle perspe
ectieven ond
derde loep
p w ordtgen
nom en.

Benodi
ig
gdheden:
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oen,Rood,Zw art,Gee
elen Blauw
w papieren
n tape om de
d "hoeden
n"te m aken
n.Als de
W it,Gro
deelnem
m ers deze niet w illen
n dragen, kunnen ze
e gew oon het
h gekleu
urde papier
r in hun
handen
n houden.
Een situ
uatie ofeen
n onderw er
rp om te ana
alyseren.

Tijd:
30-60 m inuten
Bron:(B
Bono,1985)
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7. M ijn team
m faciliter
ren
Leerdoe
oel:
Deze m ethode m oedigt een groep aan om na te de
enken ove
er faciliterende
e
en
com m u
unicatieve vaar
v dighede
en w annee
erze zelfee
en leiderzou
uden zijn.

Beschr
rijving:
De faci
ilitator vraa
agt alle deelnem ers o
om in een
n halve cirkel
k te zitten
n en het vol
v gende
scenar
rio te bespreken:
e
-Stelje voordatje een bedrijfhebten een ontm oe
eting hebtm etje m ede
ew erkers of
fm ethet
team w aarm ee je aan je ni
ieuw
e e onde
ernem ersav
vontuur beg
gint,en het
tis duidelijk dater
w atcom
m m unicatiepr
e oblem en
n zijn binnen
n de groep
p.
- Een paarm ense
en doen alhet
h gepraa
at,ze lijken zich erniet
tvan bew u
ustte zijn datze de
discuss
sie dom iner
ren en datander
a
e dee
elnem ers he
etzatzijn en
n buitenspe
elgezetw or
o den.
-W atzo
ou je kunne
en doen om
m deze dyna
am iek te he
elpen veran
nderen?
De faci
ilitatorkan de
d belangrijkste strateg
gieën van de
d groep no
oteren.

Benodi
ig
gdheden:
Fluostift,flipchart,eventueelm ateriaalv
voor facilitat
a oren m eteen visuel
le beperking
n om te
noteren
n.

Tijd:
20 m inu
uten
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8. “Snake” – team w ork vaar
rdigheden
n spel
Leerdoe
oel:
Vertrouw
uw en opbou
uw en en ler
ren function
neren als ee
en team

Beschr
rijving:
Een spe
elvoorm inst
n ens 5-6 deel
d nem er
rs
s.Vraag de
e deelnem er
e s,afhanke
kelijk van he
etaantal
persone
en in de gr
roep,
o om zich
c op te spl
litsen in team s van 3-7 personen.
Vooraa
an in de zaa
alstaateen
n em m er,en iedereen
n krijgteen voor
v w erp o
om in die em
m m erte
gooien.De persoo
on achterin de lijn zal
lde deelne
em ers rond
d de cirkelba
arrière leiden
d door
eenvou
udigw eg op
p de schou
uders van de persoo
on voor he
en te tikken
n, die dan
n op de
schoud
ders van de
e persoon voor
v
hen z
zaltikken, en
e dan naar de em m er geleid w orden
w aarze
e hetw erpb
bare voorw erp zullen laten vallen
n.
W annee
er een dee
elnem er he
etw erpbar
re voorw erp in de em m er laat va
vallen,zalhi
h j/zijde
blinddo
oek verw ijde
eren en hetziende tea
am lid w orden.
d
De per
rsoon die a
achteraan in de lijn
zat,doe
etdan een blinddoek om
o .
Ga doo
or m et dit proces tot
tdat
d alle de
eelnem ers aan de w or
o kshop ee
en voorw er
rp in de
em m er
rhebben ge
eplaatst.Al
ls erm eer dan één team
e
is,is het
h eerste te
eam datei
indi
n gtde
w innaa
ar en dan m oet het de
d andere team s aan
nm oedigen
n tot ze ook
k eindigen. Als de
deelnem
m ers ongel
lijkm atig zi
ijn,zalhette
eam m etde
d m inste leden
e
blijven
n draaien totdatze
evenvee
elobjecten in de em m erhebben
n laten vallen als hetgr
rootste team
m.

Benodi
ig
gdheden:
Blinddo
oeken,voor
rw erpen om in de em m erte gooi
ien,
e em m er
rs,touw /ban
and voorbarrière

Tijd:
10 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:




H
Hoe voelde
e je je tijden
ns ditspel?
W as hetm oei
o lijkervoo
oru om te leiden ofte volgen en w aarom ?
D
Denk je dat
tvertrouw en
e belangrijk is in een team en zo
o ja,hoe zou
u je het
v
verbeteren?
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9. O vertuigi
g ngsvaar
rdigheden
n
Leerdoe
oel:
Verbete
ering van de
e vaardighe
eden om te overtuigen
n,te presen
nteren en te argum ent
teren op
een ade
equate m an
nier.

Beschr
rijving:
De dee
elnem ers vor
v m en dr
rie groepen
n en kiezen
n een ond
derw erp vo
oor een discussie.
Bijvoorb
beeld:"M oe
eteen persoon
s
m ete
een laag ge
ezichtsverm ogen beha
andeld w or
rden als
een bl
lin
nde of als een ziend
de". Groep 1 m oet ied
dereen ove
ertuigen va
an het idee
e dat de
persoon
n als een bl
b inde beha
andeld m oe
etw orden.Groep 2 m oetbew ijz
zen datde per
p soon
als zien
nde m oetw orden bes
schouw d.G
Groep 3 za
albestaan ui
u tm ensen
n die nietover
o tuigd
zijn van
n beide st
tandpunten
n. Zij m oet
ten goed luisteren naar
n
de an
ndere groe
epen en
beslisse
en w iens ka
antze kieze
en.Een spelvoorm ins
stens 9 deel
lnem ers -3 in elke groep.
o

Benodi
ig
gdheden:
Optione
eel:papieren
e potloden
n ofbord m etbijbehor
rend schrijfm ateriaal.

Tijd:
20 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atw as he
etm oeilijks
stvooru in d
deze taak?



W atw as he
etprettigsten
e hetgem akkelijkst?



W as het m oeilijk voo
or u om de
e anderen
n te prober
ren overtui
ig
gen? W at w as de
invloed van
n hun react
ties op uw p
prestaties?



Is hetu gel
lukt
u om goe
ed te luister
re
en en te be
egrijpen w at
a anderen z
zeiden ofvr
roegen?



W atis volge
ens u de be
este m anie
erom een di
d scussie te w innen?
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10.Debatten
n
Leerdoe
oel:
Spreken
n in het openbaar
o
, het creëre
en en belui
u steren van
n logische
e argum en
nten, het
organis
seren van gr
g oepsw erkzaam
k
hede
en.

Beschr
rijving:
Deeluw
w groep op
p in kleinere team s.1 o
of2 deelnem
m ers w orden aangew
w ezen als spr
s ekers.
Kies een onderw er
e p en laatel
e ke spreke
erbeslissen
n ofze voor
roftegen de
e uitspraak
k van het
onderw erp zijn.Ge
eeftijd om te discussi
ië
ëren en argum
g enten op
o te bouw e
en.Hetis het
h beste
als hetd
debatm ins
stens 1totander
a
halfuu
urduurt.

Benodi
ig
gdheden:
Pen en papierom notities te nem
n en.

Tijd:
M inim u
um 1.5 uur.

Vragen
n voordiscu
ussie:
Onderw erpen en di
d scussies kunnen
k
zich
h overalles
s uitstrekken
n.Verm ijd o
onderw erpe
en die te
politiek geladen zi
z jn voor uw
w groep de
eelnem ers of
o onderw er
e pen w aar
rover de m eeste of
eelnem ers in de groep
o
het ee
ens zijn. Een
E m ogel
lijke onderw erp rond visuele
alle de
beperki
ing kan zijn:
n M ensen m eteen visu
suele beper
rking kunne
en elke job d
doen die ze
e w illen.
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11. Leidersch
hapskenm
m erken
Leerdoe
oel:
Helptde
eelnem ers analytische
e vaardighe
eden ontw ikkel
k en.

Beschr
rijving:
6 tot10 personen
Stap 1
E
Elk groeps
slid deelt een verha
aal over iem
e and die hij/zij pe
ersoonlijk als een
invloedrijke
e leider bes
schouw t. H
Het kan een
n publiek figuur zijn o
of een persoonl
s
ijke
k
kennis/vriendi
e n/relatie.
e
Stap 2
W anneer ieder
e een zi
ijn/haar ver
rhaalheeftgedeel
t
d,bespr
b
eken de deelnem
m ers de
k
kenm erken
n w aarvan zijdenken datze de persoon in elk van d
de verhalen
n toteen
efficiënte lei
e derhebbe
en gem aakt
kt..

Tijd:
15-20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussies:


W atvoorkw
w aliteiten m oeteen le
eidervolgen
ns u hebben
n?



Zijn er situat
u ies w aar
rin leidersc
chap niet nodi
n g is, en
n alle pogi
in
ngen om te leiden
k
kunnen lei
iden
d totirritat
a ie ofm islu
ukking?
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12.SilverLini
n ng
Leerdoe
oel:
Hetkijke
ken naarde
e positieve aspect
a
en va
an een 'neg
gatieve'erva
aring helpt
tindividuen om hun
perspec
ctieven te ver
v leggen.Door hetd
delen van er
e varingen ontw ikkelen m ensen diepere
relaties
sen w ordtde
d groepsbinding bevo
orderd.

Beschr
rijving:
De dee
elnem ers vor
v m en groepen
o
van ten m inst
te tw ee per
rsonen die iets van ervaring
hebben
n gedeeld - bijvoorbee
eld door sa
am en aan een projec
ctte w erken
n op schoo
ol,op de
univers
siteitofop het
h w erk.
Stap 1
E
Eén persoo
on deeltee
en ervaring uitdie sam
m enw erking
g die voor h
hem /haarnegatief
w as.
Stap 2
D
Daarna ref
flecteertde tw eede pe
ersoon op dezel
d
fde er
rvaring,m a
aar richtzich
c op de
p
positieve aspecten van de ervar
ring (datis de
d 'zilveren
n rand').Dan
n deeltdez
ze zelfde
p
persoon ee
en eigen ne
egatieve er
rvaring,en deze keeris hetaan de eerste per
p soon
o
om zich te focussen op
p de positie
eve aspect
ten
e ervan.

Tijd:
Ongeve
eer15 m inu
uten

Vragen
n voordiscu
ussie:


R
Richtu zich
h m eestalop
o de posi
itieve aspec
cten van uw
w w erk ofo
op uw persoonl
s
ijke
n
negatieve er
e varing? Denktu datm ensen ler
ren van de negatieve e
ervaring?



H
Hoe voelde
e u zich doo
ordeze act
tiviteit?
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13.Shark Ta
ank
Leerdoe
oel:
Een ac
ctiviteit afge
eleid van een tv-pr
ro
ogram m a dat m ens
sen de kan
ns geeft om
o hun
ondernem ersvaar
rdigheden te dem on
nstreren. He
et doel va
an deze a
activiteit is dat de
deelnem
m ers sam en
e een busi
inessplan o
opstellen da
atde stapp
pen schetst
tom een su
uccesvol
bedrijfo
op te bouw en vanafhe
etbegin.

Beschr
rijving:
M ensen
n kunnen indi
n vidueelof
o in groeps
sverband w erken,zow elzienden
n als slechtzi
zenden.
Stap 1
Zodra de deel
d nem ers een plan h
hebben,kun
nnen ze hu
un aanbod o
ofde zogen
naam de
'pitch'creëren.Die m oet
o de naa
am van hun
n m erk,de 'slogan'w a
aarm ee ze
e zich tot
h
hun doelm arktw ende
en,een ge
edetailleerd business- en m arket
tingplan,financi
n
ële
v
voorspelling
gen (verko
oop, w inst
t en m arkt
k aandeel) en potent
tiële bedrei
e gingen
(concurrent
tie,gebrek aan m idde
elen)bevatten.
e
Stap 2
Stel in de
e vorm va
an een ro
ollenspel een
e
aantal
l uitverkore
enen aan als de
zogenaam de 'haaien
n' (degene
en die de
e projecten
n beoorde
elen en ev
ventueel
denkbeeldi
d
ige invester
ringen aanb
bieden).De
e w innende
e groep,of
findividu,is degene
d
die de groo
otste invest
ter
e ing van d
de haaien w eette krijgen.

Tijd:
15 – 20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atheb je geleerd va
an deze act
tiviteit?



H
Hoe voelde
e je je erbij?
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14.Ver
V batim theater (Laatm ijhetzeggen in plaa
ats van jou)
o
Leerdoe
oel:
Vertrouw
uw en opbou
uw en,actieve
e luistersk
kills ontw ikk
kelen

Beschr
rijving:
De oefe
ening is ges
schiktvoorgr
g oepen va
an een veel
lvoud
v
van dr
d ie persone
en.
In deze
e oefening w orden de
e deelnem ers verdee
eld in groep
pen van d
drie. Terw ijlde
l
ene
groep van drie opt
o reedt, doen
d
de a
anderen di
ienst als publ
p iek. Een
n groep van
v drie
deelnem
m ers staat
tvoor de an
nderen in d
de vorm va
an een driehoek
e
- éé
én deelnem er staat
achter de ander
re tw ee. De
e persoon
n die achter
e aan staa
at fluistert n
naar één van de
voorgan
ngers één oftw ee zi
innen
n
per b
beurt.Daar
rna
n m oetdie hetluido
op m ethet
tpubliek
delen,m etbehoud
d van de intonatie,de em otie en de stem kracht
a van deg
egene die flui
u stert.
De oef
fe
ening is echt
e
bevrijdend.
d
Als e
een verleg
gen persoo
on problem en heeft m et het
vertellen
n van zijn eigen verhal
h en, zal h
hij/zij dat ver
v m ijden door
d
ander
rm ans ver
rhal
h en te
vertellen
n,w ateen heelander
re ervaring is.Dan w or
rdtzijn/haa
areigen ver
rhaalgeflui
isterd en
dooriem
m and ande
ers aan het
tpubliek ve
erteld.Gelei
idelijk aan leerteen ve
erlegen per
rsoon op
een m e
eerzelfverze
ekerde m an
nierte spre
eken.

Benodi
ig
gdheden:
M icro’s kunnen ha
andig zijn

Tijd:
40 m inu
uten oflang
ger

Vragen
n voordiscu
ussie:


Is hetdoel
lber
b eikten hoe?
h
Hoe v
voelde je je in hetbegi
in en aan he
eteind?



H
Hoe voelde
e je je toen je de verha
alen van an
nderen hardop
d m oestv
vertellen?



H
Hoe zithet
tm ethetde
elen van je e
eigen verha
alen doorhette fluister
ren?



H
Hoe voelde
e je je bijhe
ethoren van
n je verhaal,verteld do
ooriem and
d anders?

Bron:(Ar
ristidou,20
017)
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15.Verantw oordelijkh
kheid
Leerdoe
oel:
Verantw oordelijkh
heid nem en
n; jongeren
n m et een
n visuele beper
b
king die een pr
p oblem
m oeten
n oplossen door
d
hetne
em en van e
eigen beslissi
s ngen.

Beschr
rijving:
De oef
fe
ening is ge
eschikt voor kleine gr
ro
oepen (4 tot
o 6 deelne
em ers). Beg
gin door tegen
e
de
groep te zeggen:
:"Op de taf
a el vindt u 4 verschi
illende object
e en. De v
volgorde va
an deze
objecten
n is totaal
lverkeerd.U heeft5 m inuten om
m te bestud
deren w atd
de objecten
n zijn en
dan no
og 5 m inut
ten
e om de volgorde v
van deze ob
bjecten te verbeteren
n". Als iem and
a nog
m eer v
vragen stel
lt of m eer instructies v
vraagt, her
rhaaldan al
a leen w at
tu hem of
fhaar in
eerste in
nstantie he
eeftopgedr
ragen.
a
Observe
veer het tea
am en de di
d ngen die ze doen, zonder ver
rdere infor
rm atie, feed
dback of
instruct
ties te geve
en. Laat de
e deelnem ers na af
floop van de
d tijd w et
te
en dat ze m oeten
stoppen
n m ethun act
a iviteiten.

Benodi
ig
gdheden:
Voorw e
erpen m eteen
e verschillende vor
rm (bol,kub
bus,piram ide,
d cilinder
r,ster,enz.
.)en van
verschi
illend m ater
riaal(hout,pl
p astic,stof
f,rubber,en
nz.)

Tijd:
30 m inu
uten oflang
ger.

Vragen
n voordiscu
ussie:


Is hetdoel
lber
b eikten hoe?
h



H
Hoe voelde
e u zich toen
n ik w eiger
rd
de m eerde
etails overde
d taak te g
geven?



H
Hoe heeftde
d tijdsdruk
k uw gedrag
g beïnvloed
d?

Bespree
ek m etde deel
d nem er
rs hoe en w aarom een
n gebrek aa
an duidelijkh
kheid hetui
itdagend
m aakto
om een taa
ak te volbrengen.
e
M aa
ak van de gel
g egenhei
id gebruik o
om de dee
elnem ers
erop te w ijzen dat
tals zijgeen vragen stellen en de
e verantw oor
o delijke vo
ooreen proj
o ectniet
de nod
dige ophelder
d ing geef
ft,de hele g
groep hetrisico loopt
tom fouten
n te m aken
n ofzelfs
een taa
ak nietafte ronden.
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ek hoe de deel
d nem ers w ellichtee
erderzullen
n reageren op druk of
fstress door
ractie te
Bespree
ondernem en zond
der eerstee
en plan op
p te stellen,
,en de sign
nificante pr
roblem en di
d e deze
aanpak
k kan opleve
veren.
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16.Vertrouw
w ensbatte
erij
Leerdoe
oel:
Vergroo
othetbew ust
u zijn over
rhetvertrou
uw en datde
e deelnem er
e s in hun te
eam leden hebben.
h
M ensen
n helpen in te zien aan
n w elke rel
la
aties op de w erkvloerze m oeten w erken.

Beschr
rijving:
5-10 pe
ersonen
In het b
begin zijn de
d kopjes leeg en m oeten ze w orden gev
vuld of "ge
eladen" m et
e rijst of
bonen.
.De vertrou
uw ensbatter
e ijw ordt v
voor 50% opgel
o
aden aan het be
egin - de beker
b
is
halfvol.
.Elke keer dat u m et
tiem and va
van het bed
drijf w erkt,w ordt de v
vertrouw en
nsbatterij
tussen u beiden opgeladen
n of ontlad
den, afhank
kelijk van of u of uw
w tegenhan
nger de
beloofd
de prestaties levert.
De vertrouw ensba
atterijm aak
kteen overz
zichtvan al
lle interacties
e tussen tw ee collega
a's totnu
toe. Al
ls u de bat
tterijw ilt op
pladen, m o
oet u in de
e toekom standere di
in
ngen doen
n. Alleen
nieuw e acties en ni
n euw e hou
udingen tel
llen.
Een ver
rtrouw ensbatterijis pe
ersoonlijk:P
Peter kan op 85% zitten
e m etKat
ty
ya,en op 40%
4
m et
Pavel.T
Terw ijlKatya
a op 25% m ag staan b
bijPeteren 60% bijPavel.
Daarom
m is hetpun
ntvan deze
e oefening o
om u en uw
w team een
n eerlijke be
eoordeling te geven
overw a
atuw vertrouw
o ensbat
tterijis m eta
andere m en
nsen in het
tteam .
1. D
De facilitat
a or m oet beginnen m et het uitleggen van het concept van de
v
vertrouw en
nsbatterij.
2. D
Deel de be
ekers uit (één
é voor elke op te laden persoon) en rijs
st/bonen. Geef
G
de
d
deelnem er
rs de tijd om
m hun beke
ers en hetm ateriaalw aarm ee ze
e op hetpu
untstaan
ze te vullen
n te leren ke
ennen.
3. U kuntde deelnem er
rs in tw ee g
groepen ve
erdelen en de leden v
van groep 1 vragen
o
om de m en
nsen uitgroep
o 2 op te laden en om
o gekeerd.
4. G
Geefieder
reen
e een pa
aarm inuten
n de tijd om na te denk
ken en de ve
vertrouw ens
sbatterijb
bekers te vul
vu len,op ba
asis van de
e interacties
s die ze in het
h verleden
n m etelke per
p soon
h
hadden:Ho
oeveelis je vertrouw en
nsbatterijopgel
o
aden voor
v deze p
persoon?
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Vraag de deel
d nem er
rs om na te denken ov
ver hoe ze de relatie m etdeze m ensen
5. V
k
kunnen ver
rbeteren en
n op w elke g
gebieden.

Benodi
ig
gdheden:
Bekers en rijstofbonen
b

Tijd:
40 -45 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W aarom heb je de ve
ertrouw ensb
sbatterijvan
n som m ige m ensen la
ager geplaa
atstdan
die van and
d
deren?



Zijn er rel
laties w aar
rbij u m er
rkt dat uw w ederzijdse
d vertrou
uw ensbatterijen op
v
verschillend
de niveaus staan?



W elke acties
e kuntu toe
epassen om
m een lage
e vertrouw en
nsbatterijte verbeteren?



W at kunt u als lei
ider of co
ollega doe
en om uw
w collega'
's te helpen hun
v
vertrouw en
nsbatterijen
n op te laden
n??

M aak d
de vragen en
e de antw oorden nie
etpersoonl
lijk,m aaree
erderalgem
m een.De oef
o ening
m oetw orden gebruiktom m ensen hun
n w erk-en relatieattitud
de te laten veranderen
n om de
teren en n
niet om rel
lat
a ies verde
er te beder
rven. Voor
r nieuw e
sfeer in het team te verbet
groepen
n die elka
aar niet ken
nnen, kan de oefeni
ing
n gebrui
ikt
k w orden na een be
epaalde
periode
e van sam enw
e erking, zodat de deelnem er
e s elkaar leren kenne
nen en sam
m en w at
ervaring
gen opdoen
n -noodzak
kelijk voorh
hetvorm en
n van een so
oortvan op
pinie/evalua
atie.
Bron:ht
ttps://w w w .sessionlab
b.com

72

2.Social
lentrepreneur
rship

17. Leidersch
hapsvlech
ht
Leerdoe
oel:
M ensen
n helpen nadenken
n
over
o
w elke vaardighe
eden en at
ttitudes ze nodig hebben om
goede leiders te w orden.

Beschr
rijving:
* Een s
stuk touw w ordtgebr
rui
u ktom de volledige set(100% )vaar
v dighed
den van ee
en leider
w eerte geven,of
fin iederge
evaleen se
electie van de
d belangr
rijkste.W e m aken knop
pen m et
hettouw
w om de be
etekenis van
n een vaar
rd
digheid te m arkeren.Hoe
H langer
reen bepaa
ald deel,
gescheiden door
r knopen, hoe
h
belang
grijker de betreffende
e vaardigh
heid is vol
lgens
g
de
deelnem
m er.
De oefe
ening is het
tm eesteffici
c ëntm etkl
le
eine groepe
en (4 tot6 deel
d nem er
rs
s).
1. D
De facilitator start de
d oefenin
ng m et de
e presentatie van he
et m odel van de
Leiderschap
psvlecht: Het
H is een reflectie- en
n zelfbeoor
rdelingsinst
strum ent, w aarm ee
w e de be
elangrijkste vaardighe
eden en ho
oudingen kunnen ov
verw egen die een
p
persoon m oetbeheer
rsen om een
n grootleider
d te zijn.
2. D
De facilitat
tor
o kan zijn/
/haar eigen
n versie van
n de leider
rschapsvlec
chtpresent
ter
e en om
een voorbe
eeld te laten
n zien.
3. D
De facilitat
tor w ijst de deelnem
m ers tijd toe
o om hun
n eigen se
et van bel
langrijke
leiderschap
psvaardigh
heden en -a
attributen voor
v
te berei
e den,en v
vraagthen om hun
eigen leide
erschapsvlecht
e te m ake
en.
deelnem er
4. O
Op ditpunt
tkan de fac
cilitatorde d
rs vragen om
m hun vlec
chten m etde
d groep
te delen en
n uitte leggen w elke va
vaardighede
en ze hebben gekozen
n.De facilitatorkan
b
bepaalde besl
b issingen
n bespreke
en en gem eenschappe
e
elijke patron
nen identificer
c en.
5. D
De facilitat
tor
o vraagtde
d deelnem ers om zich
hzelfte beo
oordelen op
p een scha
aalvan 1
tot10 voor
relke knoop
p (m etande
ere w oorde
en - elke vaardigheid).Deze zelfeval
e uatie
m oetdiene
en als basi
is voor het
topstellen van
v hun ei
igen
g persoo
onlijke doelen voor
leiderschap
psontw ikkeling.

Voorbe
eelden van cat
c egorieën
n:
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Integriteit



H
Hethebben
n van visie & hetverm ogen om te inspireren
n



E
Em pathie



G
Gew aardee
erd en erke
end w orden
n doorm en
nsen



Passie & Do
oel



Zelfbew ust
tzijn



Zelfverzorgi
g ng



Prioriteiten kunnen stel
e len

Het zou
u goed zijn om een beperkte s
set van vaa
ardigheden
n te gebrui
ik
ken om er
r voor te
zorgen dat person
nen m et ee
en visuele beperkinge
en op de tast de kno
open en af
fstanden
kunnen
n voelen. Al
A s ze de oefening tw ee keer
r doen, elke
k keer m e
et een set van 4
vaardig
gheden,kun
nnen ze daarna de be
ecijfering en
n evaluatie doen.
d
Hetidee
e van hettouw
o is om iets tastbaa
ars in hand
den te hebb
ben om het
tbelang datze aan
iets toek
kennen te m eten.

Benodi
ig
gdheden:
Touw

Tijd:
50 -60 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:
De fac
cilitator m oet de dee
elnem ers a
aanm oedigen
g
om bi
innen
n
enke
ele m aand
den hun
Leidersc
chapsvlech
htopnieuw te bekijken.
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18.In jouw schoenen
s
n
Leerdoe
oel:
Deelnem
m ers helpe
en hetstandpuntvan anderen te begrijpen
n,com m uni
icatievaardigheden
te ontw ikkelen,een
n probleem ofeen dis
scussie oplossen.
o

Beschr
rijving:
De dee
elnem ers del
d en een problem a
atische situat
u ie. Een aantal m e
ensen, w aar
a onder
diegene
e die hetve
erhaalgede
eeld heeft,spelen de situatie na.Daarna sp
pelen ze de
e situatie
opnieuw
w en w isse
elen van rol
o totdat ie
edereen el
lke
k rol heef
ft overgeno
om en. De situaties
kunnen
n denkbeeldi
d g zijn,ofgebaseer
g
do
op een w aa
argebeurd verhaal.

Voorbe
eelden:
1. E
Een w erkne
em eris te laat
a op zijn w erk en de
e baas is da
aarnietblijm ee.(2 per
rsonen)
2. E
Een m edew
w erker is ni
n etop tijd k
klaar m etzi
z jn w erk en
e de baas
s is nietblijm
j etde
leidervan het
h project.(
. 3 persone
en)
3. D
De leidervan
v een proj
o ectis nieu
uw bijeen bedr
b ijf.Een
n deelvan d
de m edew er
e kers is
g
gedem otiveer
ve d, om da
at ze al la
ange tijd vo
oor dit bed
drijf w erken
n en veel ervaring
h
hebben op
pgedaan,m aarnietge
eprom ovee
erd zijn totleider.In pl
la
aats daarvan
v heeft
h
hetbedrijfeen
e extern persoon ing
ngehuurd.(3 personen + de hoof
fd
dm anager)

Tijd:
45 -90 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


H
Hoe voelde
e je je in elke
k rol?



W atverand
derde ertoe
en je van ro
olverander
rde?
d



W atheb je geleerd va
an elke rol?
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19.Centre St
S age
Leerdoe
oel:
Alle dee
elnem ers kunnen
ku
nadenken over
rde verschi
illende leide
erschapsbe
enaderinge
en

Beschr
rijving:
Selectee
er vier groepsleden al
a s vrijw illig
gers (m oge
en zow el zienden als m ensen m et een
visuele beperking zijn).

Stap 1
E
Een van de
e groepsled
den neem td
de rolop zi
ich
c van een
n w erknem e
erdie de laa
atste tijd
v
vergaderingen
n
m istof
fte laatop zijn w erk is.
s Elk van de
e andere dr
rie deelnem
m ers laat
een ander
re soortleider
d zien (lai
is
ssez faire lei
e der,autoc
cratische le
eider,partici
c patieve
leider-om tijd te besp
paren,m oe
etde facilitat
a oraangev
ven w ie w at
tspeelt).

Stap 2
V
Vraag alle deelnem er
e s om een
n cirkel te vorm en, en
n plaats tw ee stoelen
n in het
m idden.

Stap 3
V
Vraag de hel
h e groep na elke de
em onstratie van hetom
o gaan m etde m ed
dew erker
o
om na te denken over
rde verschi
illende leide
erschapsbe
enaderinge
en en -stijlen
n.

Stap 4
T
Totslot,al
ls conclusie,vraag de groep om te overw eg
gen w atde
e 'ideale'leider zou
d
doen in ditscenar
t
io.

Tijd:
30 -40 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atvoorkw
w aliteiten m oeteen le
eidervolgen
ns u hebben
n?



W elke soor
rten leidersc
chapsaanp
pak kentu? W atis je favor
a iete?
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20.

Brainstorm en v
voorverander
a
ing

Leerdoe
oel:
Het do
oel is dat deelnem er
rs m ogelijk
ke oplossi
ingen
n
vinde
en voor so
ociale, pol
litieke of
econom
m ische prob
blem en.

Beschr
rijving:
De faci
ilitatorverde
eeltde deel
lnem ers in g
groepen va
an 4 of5.

Stap 1
D
Door sam
m en te w erken, brainstorm en m ensen
n zow el kleinschal
lige als
g
grootschal
lige oplossi
ingen
n
voore
een bepaal
ld probleem
m.

Stap 2
Zodra de groepen hun
h lijst m e
et gedetai
illeerde opl
lossingen h
hebben op
pgesteld,
b
begintde facilitator een discuss
sie m etiede
ereen,en sam
s en onde
derzoeken ze
z w elke
v
van de voo
orgestelde opl
o ossinge
en een gesc
chikte optie zou kunne
en zijn en w aarom
p
precies.

Tijd:
15 -20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


W atzijn de
e onderw er
rpen
p die u h
hetm eestint
n eresseren?



G
Gebruik je brainstorm en op je w erk-ofstud
deerplek w anneer
a
je e
een problee
em m oet
o
oplossen?
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21.Jezelfvoo
orstellen op een creatieve m anier
Leerdoe
oel:
Present
tatievaardigheden
g
zijn essentiee
elvoor een
n leider, om dat ze m e
ee voor een
n eerste
indruk zorgen. M et deze oef
o ening ler
ren de toe
ekom stige leiders hoe
e ze zich op een
interess
sante en cr
reat
e ieve m anierkunnen
n uitdrukken.

Beschr
rijving:
M axim u
um ongeve
eer20 m ensen,zittend
d in een cirkel
k .De beg
geleidervra
aagtalle m ensen
e
in
de kring
g om zich op een cr
reat
e ieve m a
anier voor te stellen,en
e geeft aa
an degene
e die als
eerste g
gaat praten
e een voo
orw erp, dat
t hij/zij vas
sthoudt tijdens zijn/ha
aar presen
ntatie en
w annee
erhij/zijklaar
a is,geefthi
t j/zijditdo
ooraan de
e persoon naast
n
hem /h
haar.

Benodi
ig
gdheden:
Een voo
orw erp

Tijd:
15-20 m inuten

Vragen
n voordiscu
ussie:


D
Denk je dat
teen eerst
te indruk alle
esbepalend
d is?



H
Hoe kan cr
c eatief zijn een posi
itieve invloe
ed hebben op het ge
edrag van andere
m ensen ten
n opzichte van
v ons?
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Sociaal
ondeerneme
erscha
apsvaaardighe
eden
(actiiviteite
en en oefeni
o
ingen))
Sociaal
londernem erschap is een kans o
om een on
ndernem ing
g te beginne
en,nietalleen
e voor
n belang, m aar ook om op een
n sociaalduur
d zam e en verantw oorde m ani
a er ten
je eigen
goede te kom en aan anderen. Sociaa
al onderne
em erschap geeft w aa
arde terug aan de
sam enl
leving,hetzi
z jdoor de salarissen van de m ensen
e
die het
h in diens
stheeft,he
etzijdoor
de prod
ducten die het
h produce
eerten aan
nbiedtaan m ensen m etspeciale behoeften.Sociaal
ondernem erschap
p is een ver
v anderaar
r m et een
n enorm po
otentieel. H
Het bezoek
ken van
w ebsite
es zoals ht
ttps://w w w .causeartist
t.com en het
h bekijken
n van hun lijsten m etpr
p ofiten
non-pr
ro
ofitvoorbee
elden kan zeer
z
inspire
erend en inf
n orm atiefzi
zjn en kan
n ook leiden
n tothet
ontstaa
an van ideeë
ën.
Daarom
m bieden w ij,om de vonk
v
van d
de sociale onder
o
nem er
e bijjonge
e m ensen m eteen
visuele beperking te laten ov
verslaan,hier een lijst
tvan activi
iteiten en oe
efeningen aan,
a
die
zich rich
hten op het
tontw ikkelen
e van soci
ia
aalonderne
em erschap
psvaardighe
eden.
Sociaal
londernem
m erschap is een aanp
pak die w or
rdtgebruikt
tom oploss
singen voor
rsociale,
culturel
le of m ilieu
uproblem en
n te ontw ikkelen, te financieren
e en te im plem enter
e en. Dit
concept kan w or
rden toege
epast door
r een bree
ed scala aan
a
organi
isaties, var
riabel in
om vang
g, doelstel
llingen en over
o tuiging
gen. For-pr
rof
o it ondernem
n ers m eten doorga
aans de
prestat
ties in term en
e zoals w inst,inkom s
sten en stijgi
g ngen van de aandel
lenkoersen.Sociale
ondernem ers zijn echter ofw elnon-pro
ofits,ofze m engen for
r-profitdoe
elstellingen m ethet
generer
ren van ee
en positieve
e "return na
aar de sam
m enleving".Daarom m oeten ze ook
o nog
andere param eter
rs gebruiken.
aren 2000 hebben
h
w et
e enschapp
pers en per
rsonen uitde
d praktijk gedebattee
erd over
In de ja
w elke p
personen oforganisat
ties als soci
iale ondernem
n ers w or
rden bescho
houw d.Totnu
n toe is
er geen
n duidelijke
e consensu
us over de definitie va
an sociaalondernem e
erschap, om
m dat er
zoveel verschillende
e
gebieden, di
is
sciplines en organ
nisatievorm en m et sociaal
ondernem erschap
p w orden geassociee
erd. Dit ga
aat van for-profit bed
drijven tot hybride
m odelle
en, w aarbi
ij liefdadigh
heidsw erk w ordt geco
om bineerd m et zakel
lijke activitei
e ten, tot
non-pr
ro
ofit liefdad
digheidsinst
tellingen, v
vrijw illigersor
s ganisaties
e en niet
t-gouverne
em entele
organis
saties. Filant
a ropen, sociale a
activisten, m ilieuactivi
vsten en andere sociaal
georiën
nteerde per
rsonen w or
rden
d vaak a
aangeduid al
a s sociale onder
o
nem e
ers..
Sociale ondernem
m ers kun
nnen vers
schillende soorten carrières en professionele
achterg
gronden
hebben,
variëre
end
van
m aa
atschappelijk
w erk
en
gem een
nschapson
ntw ikkeling totonderne
em erschap en m ilieuw etenschap
p.
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londernem erschap in de m ode
erne sam en
nleving bied
dt een altru
uïstische vo
orm van
Sociaal
ondernem erschap
p die gerich
htis op de v
voordelen di
d e de sam enleving ka
an behalen
n.Sim pel
gezegd
d w ordtond
dernem ersc
chap een s
sociale ond
dernem ing w anneer h
hetsociaal
lkapitaal
w ordt g
getransform eerd op een
e m anie
er die de sam
s enleving
g positief b
beïnvloedt
t. Sociale
ondernem ers erke
ennen onm iddellijke s
sociale prob
blem en,m aar
a prober
re
en ook de bredere
context
t te begrijpen.
p
Het ver
v krijgen v
van een be
eter begrip van hoe een kw es
stie zich
verhoud
dt tot de sam enlev
ving stelt sociale on
ndernem er
rs in staa
at om innovatieve
oplossi
in
ngen te ont
tw ikkelen.
Sociaal
londernem erschap st
taat los va
an het conc
cept van on
ndernem er
rschap, m aar
a heeft
nog st
te
eeds een aant
a al overeenkom st
te
en m et zijn bedrijfsne
eef. Jean-B
Baptiste Sa
ay (17671832),e
een Franse econoom ,definieerd
de een ond
dernem er al
a s een per
rsoon die een
e idee
"ondern
neem t". Sa
ay definieert een ond
dernem er verder als iem and die "econo
om ische
m iddel
le
en verschuiftuiteen gebi
g ed van lagere,na
aar een geb
bied van ho
ogere prod
ductiviteit
en gr
rotere opb
brengst". Het vers
schil tusse
en "onder
rnem erscha
ap" en "sociaal
ondernem erschap
p" kom t ech
hter voort u
uit het doe
el van de cr
c eatie. Soc
ciale onder
rnem ers
ken een ver
rscheidenhe
eid aan m id
ddelen om de sam enleving in ee
en betere st
s aatvan
gebruik
w elzijn te brengen
n.
Bron:ht
ttps://en.w ikipedia.or
rg/w
g iki/Soci
ial_entrepr
reneur
e
ship
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1. Sociale onder
o
nem ingen
Leerdoe
oel:
Deelnem
m ers begrijpen w atee
en sociale o
ondernem ing
n is.
U kunto
op verschi
illende m an
nieren zoeke
en naaride
eeën voorsoci
s aalond
dernem en.Het
H zien
van voo
orbeelden van
v sociaa
alondernem
m en in act
tie is een van
v deze be
este m ani
ier
e en om
inspirat
tie op te doe
en voorw at
a je zou w illen creëren
n!
Ideeën voor een soci
s ale ond
dernem ing kom en m eest
e alvoor
rtuitde w en
ns om een
n sociale
behoef
fte op te los
ssen.Toch kunnen oo
ok tradition
nele zakelijke
k ideeën v
voortkom en
n uithet
identific
ceren van een
e sociale behoefte.Hetversch
hiltussen ee
en sociaalo
ondernem ingsidee
en een
n traditionee
elbedrijfsi
idee
d is echt
ter de m ot
tivatie van de
d onderne
nem er. De pr
p im aire
m otivat
tie vooreen
n traditionel
le ondernem
m eris vaak
k nietm eer
rdan alleen
n de w ens om
o geld
te verdienen; een
n sociaal on
ndernem er
r w ordt m eer
e gedreve
ven door ee
en passie om een
sociaal
lprobleem op te losse
en,en kiest
teralleen vo
oorom het
tbedrijfsleve
ven te gebrui
u ken als
echanism e hi
h ervoor.
een m e
Verder ontdektu enkel
e
e voor
rbeelden va
van sociale ondernem ingen die u als inspirat
a iebron
kunnen
n dienen:
1. Sociale Sup
perm arkt: een
e w inkel die voeds
selverkoopt aan gem eenschapp
pen m et
een laag inkom en tegen een gereducee
erde prijs. Voedsel m et korting
g w ordt
g
gedoneerd (of zeer
r goedkoop
p ingekoch
ht) bij voe
edselleveran
nciers en andere
superm arkt
k en die het
tvoedselom
m verschillende
e
reden
nen nietzel
lfkunnen ve
erkopen,
zoals nade
erende houd
dbaarheids
sdata,gede
eukte blikjes
s en verkee
erde etiketter
e ing.
2. D
Duurzaam w ater:Bou
uw van klei
ine w aterzu
uiveringsstat
a ions in ge
em eenscha
appen in
o
ontw ikkelingsl
n anden,m etbehul
lp van kant
t-en-klare pr
p oducten. De eerste fondsen
van trad
v
voor de bouw
ervan
kunnen afkom stig
zijn
ditionele
liefdadighe
eidsm ethod
den;de gem
m eenschap
ppen kunnen
n gedeeltel
lijk eigenaa
arzijn (of
v
volledig ei
igenaar
g
, al
ls ze gebru
uik m aken van een coöper
c
atief
fbedrijfsm odel
o ). De
lopende ko
osten voorhet
h onderh
houd en hetpersoneelvan hetw aterstation
n kom en
v
voortuitde
e verkoop van
v gezuive
erd w ateraan de begu
unstigden,m aarop een bijna
k
kostendekk
kend niveau
u,datbijna niets kostvoor
v de beg
gunstigden
n.
3. Sociale Crow
o dfunding
g:Bouw een
n platform voor
v social
le ondernem
m ers om financi
n
ers
te vinden.Ver
V gelijkba
aar m ethet
tM icro Len
nding platfor
o m ,m aar
rkredietverst
s rekkers
d
doneren ee
en beetje gel
g d aan h
het project
tin ruilvoor iets dat in de toeko
om st zal

81

2.Social
lentrepreneur
rship

v
verw ezenlijkt w orden. Breng ee
en klein be
edrag in rekeni
e
ng om
m de oper
rationele
k
kosten van hetplatfor
rm te dekken
en.
4. Koken/bak
kken vooreen
e sociaal
ldoel:Open
n een bakk
kerij/restaur
rantofeen
n andere
v
voedselver
rstrekkende instelling
g die zi
ich richt op het opbouw en
e
van
arbeidsvaa
ardigheden
n voor on
nderbezette groepen
n, zoals risicojonge
eren of
v
voorm alige
e drugsversl
s aafden.D e w instuitde
t verkoop
p van voed
dselen drank
a gaat
n
naar de lonen, op
pleidingen en sociale verbeter
e ingsprogr
ra
am m a's voor
v
de
m edew erker
ke s-beguns
stigden.
5. E
Educatieve boeken over soci
ia
ale onder
rw erpen: M aak een boek of andere
educatieve
e publicatie,
e w aarvan
n het ond
derw erp gem
g akkelijk te begrijpen en
v
verkoopbaa
ar is.Leren
n over heto
onderw erp van hetbo
oek m oetd
de lezer ten
n goede
k
kom en,zoa
als een rece
eptenboek datzich richt
c op hetbevorderen v
van een du
uurzam e
eetcultuur. De opbrengst
e
van het boek w ordt geb
bruikt ter o
ondersteun
ning van
o
onderw ijsi
ini
n tiatieven over hetze
zelfde onde
erw erp. In het geva
val van du
uurzam e
v
voedselber
reiding zou de doelgro
oep van de educatie bijvoorbeeld koks zijn.

Bron:

https
s://w w w .thesedge.
h
org
g/socent-sp
potlights/22
2-aw esom e
e-social-ent
terprisebusines
ss-ideas

Al deze
e ideeën en
e nog vee
el m eer di
ienen als een
e uitstek
kende inspiratiebron voor de
deelnem
m ers.Bereid voor de training ee
en presentat
a ie voor,w aarin de d
definitie van
n sociaal
ondernem erschap
p en enkele voorbeelde
en zoals hi
ier
e boven w or
o den geno
oem d.
m ers kunn
nen na de presentatie actief w or
o den betrokken doo
or bijvoorbe
eeld om
Deelnem
voorbee
elden van sociale ond
dernem inge
en uithun gem eensc
chap,regio ofland te vragen.
Elke de
eelnem er kan
ka gevraag
gd w orden
n om het bedr
b ijfsm od
del te prese
enteren en
n er een
beetje o
over te prat
a en.Deze taak kan a
aan de dee
elnem ers w orden geg
geven voor
rde start
van de training,zo
odatze voo
orbereid kom
m en m eteen
e kleine pr
p esentatie van 3 m inu
uten van
de gev
vonden soc
ciale onder
rnem ing, o
of er kan op
o het m om
o ent zelf enige tijd w orden
gegeve
en aan de deel
d nem ers.
s Uw aanp
pak hangtst
s erk afvan de duurva
an de traini
ing
n die u
organis
seerten hoe
eveeltijd u hiervoorku
untuittrekke
en.
Houd e
er rekening
g m ee da
at de deel
ln
nem ers ee
en visuele beperking
g hebben, dus de
present
tatie m oetver
v baalzijn en de ha
and-outs m oeten naar de elektro
onische ap
pparaten
van elk
kvan de dee
elnem ers w orden gest
stuurd.
Om ee
en sociale ondernem ing te kun
nnen open
nen, m oet
t een indiv
vidu naden
nken en
ondernem erw orden.
d
Daarom
m zullen w e op de vol
lgende pag
gina's versc
chillende m ethoden
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teren die uw
u deelnem
m ers zullen
n helpen om
m de com pet
p enties en
n vaardigh
heden te
present
verw er
rv
ven,die nod
dig zijn om uiteindelijk een social
le ondernem
m ing te ont
tw ikkelen.

rk
king:Als u w erktm etdeel
d nem er
rs m eteen vi
vsuele beperking,zor
rg erdan vo
oordatu
Opm er
de m et
thode aanp
pastaan hu
un behoef
ften.Als er bi
b jvoorbeel
ld begeleid
ders aanw ezi
e g zijn,
zorg er
rdan voordat
d eréén in elke groep
p ziten dat
tzijhetschr
rijven op zi
ic
ch nem en zodat
z
de
deelnem
m ers de kans krijgen om
o m ondel
ling volledi
ig bijde oef
feni
e ng betro
okken te w or
o den.
Indien m ogelijk onder
o
steune
en w e de deelnem er
rs m et een
n visuele b
beperking om
o hun
elektron
nische appa
araten m ee
e te nem en
n.Zo kunnen
n alle dinge
en die norm aalgespr
roken op
papier of een bo
ord geschreven
e
zoude
en w orden
n, in een gem
g eenscha
happelijk do
ocum ent
geplaat
tstw orden,w aar alle deelnem e
ers in realtim e toegan
ng tothebb
ben.U kunt
tgebruik
m aken van een zeer eenvo
oudige Goo
ogle Doc of
o m eer ge
eavanceer
rd
de m em nt
ti.com of
pedlets
s.com .
Hetis b
belangrijk om
o altijd op de hoogte te zijn van
n de om van
ng van de b
beperking w aaruw
deelnem
m ers m ee te m aken hebben, z
zodat u zi
ich
c kunt voo
orbereiden
n en de m ethoden
eventue
eelkunt aa
anpassen.In som m ige gevallen kan hetvol
vo doende z
zijn om alleen
e een
heel gr
root lettertype
y te gebruiken, m a
aar in ande
ere gevallen
e vergt de
e aanpass
sing een
beetje m eer inspa
anning.Om
m u te help
pen bijhetaanpassen
n van de m ethoden voor
v
een
groep d
deelnem ers die m etve
erschillende
e soorten vi
vsuele bepe
erking te m aken hebb
ben,kunt
u w w w .inclusion.of
o etin.ro raa
adplegen vo
voorm eerdet
d ails over
raspecten w aarm ee rekening
m oetw orden geho
ouden tijde
ens een trai
in
ningssessi
ie.
e
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2. O n
ndernem er
e schap:Act
A iva,Te
ekorten & Verw ach
htingen d
definiëren
n
Leerdoe
oel:


Studie en identificatie van de b
bestaande m iddelen voor onde
ernem ersch
hap, m et
b
behulp van
n een evenw
w ichtige aa
anpak.

Beschr
rijving:
Stap 1
Stelde volgende
g
vraag
g en facilite
eereen disc
cussie:
Is hetbelan
ngrijk om als ondernem
m erje om gevi
g ng te be
egrijpen?
W aarom of
fw aarom ni
n et?
A
Als alle ant
tw oorden zi
z jn gegeven
en,leg dan uitdathet
tessentieel
lis om je om
m geving
te begrijpe
en. W at is er beschi
ik
kbaar? W at niet? W at
a zijn de k
kansen die u kunt
b
benutten? W at zijn de bedreigi
in
ngen die u m oet ver
rm ijden? Ge
edurende het
h hele
ondernem ingsproces is het be
o
elangrijk om
m altijd rekeni
e
ng te houden m et uw
o
om geving, zodat u goede
g
bes
slissingen kunt
k
nem en
n en voorb
bereid ben
nt op de
u
unieke beh
hoeften van
n uw m ark
kt. De activi
vteit die w e vandaag
g zullen do
oen heet
"Assets an
nd Deficits M apping". Ze zal u helpen om
m de posi
itieve en ne
egatieve
aspecten van
v de om gevi
g ng w aar
rin u w erktbeterte begrijpen.

Stap 2
A
Asset M ap
pping:Verdeel
d
de gro
oep in kleiner
n e groepe
en van 3-4 personen.
.Laatde
g
groepen éé
én iem and kiezen die notities nee
em t.Laatelke groep e
een lijstm aken
a
m et
d
de individu
uele vaardi
igheden
g
en
n kennis van
n alle deel
lnem
n ers.Ge
eefze onge
eveer 10
tot15 m inu
uten de tijd om
o te w erk
ken.Teken dr
d ie rechtho
oeken/cirke
els – de ene
e telkens
in de andere.
1. Schrijf in de kleinste figuur a
alle individu
uele onder
rnem
n ersvaa
ardigheden van de
leden van uw
u groep.Gebr
G uik de lijstdie u zo
ojuistheeftgem
t
aakt.
2. Voeg in de figuur
r in het m idden alle lokale ver
reni
e gingen of groepen
n in uw
g
gem eensch
hap toe di
d e u kun
nnen helpe
en bij het opzetten
n van een
n kleine
o
ondernem ing -bijvoorbeeld vrou
uw engroepen,scholen
n,NGO's,en
nz.
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3. In de bu
uitenste figuur staan alle nation
nale instellingen
n
w aar
rm ee je con
nnecties
h
hebt- bijvo
oorbeeld m inisteries, stichtingen
n,etc.– en die je kun
nnen helpen
n bijhet
o
opzetten va
an je onder
rnem ing.
G
Geefde de
eelnem ers ongeveer
o
20 m inuten de tijd om te w erken.
.Vraag de gr
g oepen
o
om een ver
rslagje te brengen van
n hun Asset
ts m ap:
 - Vr
raag elke gr
g oep om e
een paar punt
p en uithun
h m ap te verm elde
en - hun

indivi
iduel
d e vaar
rdi
d gheden e
en capaciteiten.
 Vraa
ag dan om
m enkele vo
oorbeelden
n uitde tw eede
e
laag - gem eens
schap of

lokal
le m iddelen.
 Vraa
ag ten slot
tte naar enk
nkele voorbe
eelden uitde
d buitenst
ste laag - nat
n ionale

m idde
elen.
Stelde volgende
g
vrage
en ofopm e
erkingen om
m een discu
ussie op gan
ang te breng
gen:
A
Als je ki
ijkt
k naar al
a le individ
duele en groepsvaa
ardigheden
n, connect
ties m et
o
organisaties
e en veren
nigingen,ho
oe voelje je dan bijdeze
d
groep? (Trots,be
ekw aam ,
g
gesterkt,en
nz.)
W e kunnen
n dit"asset
tm aps"of"strength m aps"noem en.W ie he
eeftze gem aakt? U
h
heeftze ge
em aakt;ditbet
t ekentd
datu zich bew ustbent
tvan uw ei
igen sterktes.
e Is het
b
belangrijk voor
v
onder
rnem ers om
m sam en te w erken m etelkaar e
en de om ringende
g
gem eensch
hap? W aar
rom
o w elofn
niet?

O
Opm erking
g voor de
e facilitat
to
or: W anne
eer deelne
em ers hun
n capacitei
e ten of
v
vaardighed
den invent
tar
a iseren en
n hun verbanden
b
m et
e elkaar o
of m et groe
epen en
instellingen
n in kaart brengen, b
begint een
n creatief pr
p oces w aa
arin m ense
en gaan
n
nadenken en ideeën voor
v bedrijv
ven gaan del
d en.Als faci
a litators ku
kunnen w e m ensen
h
helpen om ideeën te ont
o w ikkelen
n totbedrijven,
v en hul
lpbr
p onnen te m obiliser
ren door
individuen te verbind
den m et gr
ro
oepen, gr
roepen
o
m et
tinstellingen
en, instelling
gen m et
instellingen
n,enzovoor
rt.Som s is h
hetbeste w atw e kunn
nen doen,d
datw e "m en
nsen die
h
hetw eten"
"in contact
tbr
b engen m et"degene
en die w illen
n leren".

Stap 3
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D
Deficit M appi
a ng: Vraag
a
de de
eelnem ers om
o in hun
n groep een
en tw eede kaart te
m aken. De
eze keer m oeten ze zich richt
ten
e op teko
orten of pr
roblem en die een
p
potentieelonder
o
nem er
e sprojectku
kunnen beïnvl
n oeden:
1. In de ce
entrale figuu
ur: lijst vaa
ardigheden of kennis op die rel
le
evant zijn voor
v
het
o
oprichten van
v een on
ndernem ing
g en die indi
n viduen in uw groep
p m issen.Het kan
g
gaan om een gebrek
e aan cre
eativiteit, on
nvoldoende
e opleiding, een gebrek aan
w erkaanbo
od,…
2.In de m iddelste figu
uur:lijstkw esties ofpr
roblem en in de lokale gem eensc
chap op
d
die de voltooiing van een ond
dernem ing kunnen bel
b em m ere
en, zoals beper
b
kte
financiën voor
v
de gem
m eenschap
p als gehee
el,gebrek aan
a m edew
w erking va
an lokale
leiders,geb
brek aan ge
easfalteerd
de w egen,gebr
g ek aan elektricitei
it,…
3.Geefop hetbuitens
ste gedeel
lte een lijstvan
v kw esties
e ofprobl
le
em en op nat
n ionaal
n
niveau, zo
oals een gebr
g ek aa
an com m uni
u catiem iddelen, of een gebr
rek aan
v
verenigbar
re doelstellingen van m inisteries
s of NGO's,
,enzovoor
rt. Als ze kl
laar
a zijn,
laatze dez
ze nieuw e m aps naas
stde ander
re plaatsen
n en deele
een aantalvan
v hun
w aarnem ingen.
n
Stelde dee
elnem ers de
e volgende vragen:
1.Voelde het
h anders om
o de tw ee
e m aps te m aken? Zo ja,op w elke m anier?
2.Hoe voelje je bijdi
ie tw ee kant
ten van uw groep?
W e concen
ntreren ons
s vaak op w at w e m issen, in plaats van
n op alles w at w e
h
hebben om
m ons verde
erte helpen
n in hetleve
en.Bijhetdoen van ee
en oefening
g als een
A
Assets M ap,
a realiser
ren
e w e ons
s dat er ei
igenl
g ijk een
n heleboel m iddelen tot onze
b
beschikking
g staan om ons te hel
lp
pen.
W aar norm ale m ens
sen tekorte
en zien, zi
ien
e ondernem ers kan
nsen. Als er
e geen
stabiele el
e ektriciteit in uw ge
em eenscha
ap is, zien
e ze een
n kans om
o
een
zonnepane
elenpark te installeren
n.Als ze niet
e w eten hoe ze de boe
oekhouding m oeten
d
doen,vinde
en ze een vr
v iend die h
hen kan he
elpen.Onde
ernem ersch
hap houdtin dater
creatieve opl
o ossingen
n w orden ge
ezochtom pr
p oblem en ofbehoefte
en aan te pakken.
p
.
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Stap 4
Sam envat
ttende discu
ussie:(15 m inuten)Vat
tde discuss
sie sam en d
dooraan de
d groep
te vragen:"W atw as het
h nutvan
n hetm ake
en van deze
e kaarten?"
" De groep zou ten
m inste het
tvolgende m oeten bed
denken...
 Bese
efhoeveelw e allem aa
alte bieden
n hebben.
 Bese
efhoeveelm iddelen w e totonze beschikking
n hebben.
 Con
ncentreeru nietop w at
tu m ist.
 Zor
rg voor een evenw icht
tig perspec
ctiefop de st
s erke en z
zw akke pun
nten van

hetonder
o
nem er
e schap.
Leg de de
eelnem ers uit dat w e in dit pr
rogram m a w illen ben
nadrukken dat het
p
positieveris om :
 Ten eerste, bo
ouw voort o
op de ster
rke punten en de bes
staande m iddelen,

w an
nthetsteltde
d deelnem ers in staatom zich te ontplooien
n.
 Ten tw eede,er
rken datereen tekortaan
a m iddelen kan bes
staan.
 Ten derde,laa
atde deelne
nem ers hun
n doelstellingen
n
zelfid
dentificeren voordat

w e pr
p oberen hen
h te helpe
en.

Verw ac
chtingen def
de iniëren:(15 m inuten
n)
Verderop ditthem a kunnen w e de deel
lnem ers vragen:
a
verw achtof
fw iltu van hettraining
gsprogram m a? Geefde
d deelnem
m ers eersteven de
- W atv
reken. Not
tijd om na te den
nken, en geef
g
daarn
na iedereen
n de kans om te spr
teer hun
reacties
s.Verduide
elijk alle ver
rw achtingen
n die hetprogram m a nietzalw a
aarm aken.Sluitde
sessie a
afm eteen verklaring:
:"W ij,de tra
ainers,zullen
e ons bes
stdoen om aan uw be
ehoeften
te voldo
oen.Laten w e echter nietverget
ten datiede
ereen hiereen bron is.Hetprog
gram m a
zalber
re
eiken w atw e w illen als w e allem aalons be
estdoen.Zi
ijn w e erkl
la
aarvoor? Oké,
O
hier
gaan w e dan!”

Benodi
ig
gdheden:
Papier,schrijfm ater
e iaal,en ev
ventueelaa
angepastm aterialvoo
ordeelnem e
ers m eteen
n visuele
beperki
ing.

Tijd:
120 m in
nuten
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Bron:ht
ttp://w w w .osezinnove
er.com /w p-content/up
ploads/2013/06/YETP-2.0-English
h.pdf
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3. Ver
V ander
rhetbeel
ld van ee
en gew on
ne activite
eit
Leerdoe
oel/reden:


Inleiding tot
o creativitei
iten differen
ntiatie.



W aarom cr
reativiteitbe
elangrijk is v
voorheton
ndernem erschap.
s



V
Voercreatieve
e oefeningen
n
uit.

Doelst
te
ellingen:
1.Inzichtin hetbelang
g van creativ
viteitin het
tondernem er
e schap.
2. Inzicht in het belan
ng van cre
eatieve oefeni
e ngen voor het bren
ngen van or
o iginele
ideeën en de
d m anieren
e om die to
oe te passe
en op heton
ndernem er
rschap.
3. Creativi
iteitsoefeningen oefene
en en bese
effen datieder
e een ee
en creatief
findividu
k
kan zijn.

Beschr
rijving van
n de m ethode/nr
h
. va
van de pe
ersonen va
an de gr
ro
oep w aar
rvoor
v
de
m ethod
de geschiktis:
Groeps
sgrootte:Klei
e ne groepe
en van 3-4 d
deelnem er
rs
Vraag een deelne
em er om je een repetitieve act
tiviteit te ge
even die z
ze vaak do
oen (een
activitei
itzoals naa
arschoollopen,
o
eten k
klaarm aken
n,hethuis schoonm ak
aken,de w as
a doen,
televisi
ie kijken,et
tc.
c ).Vraag naar
n
DETAI
ILS als je in de situatie verkeert! Als de dee
elnem er
eenm aa
al details heef
h t gege
even voor zijn activitei
e t, leg dan
n uit dat h
het doel va
an deze
oefenin
ng is om di
ie gebruikel
lijke situatie te hanteren
e en alle det
d ails te ve
eranderen.Hetkan
op een
nder w elke
e bizarre m anier w o
orden inge
evuld, m aa
ar het m o
oet dan w el heel
verschi
illend zijn.
Leg het
tvolgende uitals voor
rbeeld:"Een
n activiteitdi
d e ik vaak doe is lunc
chen en di
iner
n en in
een res
staurant. De
D details van
v deze a
activiteit - ik loop na
aar het res
staurant en
n bij het
binnenk
kom en kijk ik om m e heen
h
om te zien ofer
reen vrije taf
a elis en ik neem plaa
ats.Dan
w acht ik op een ober die naar m e toe kom t en dan vr
raag
a
ik hem
m /haar w at
a hij/zij
kbaar heef
ftom te eten.
e Als ik e
eenm aalop
p de hoogt
te ben,zal
lik nadenke
ken,m ijn
beschik
beslissi
ing nem en
n en bestel
e len. Nada
at ik heb besteld, w acht ik to
ot m ijn m aal
a tijd is
klaarge
em aakt en geserveer
rd.
d Eenm aa
al geservee
erd, zit ik neer
n
en ge
ebruik de m aaltijd,
terw ijlik naar de radio luister
e ofnaar d
de televisie kijk.Nadatik heb ge
egeten,vraa
ag ik de
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aar de rek
kening en betaal ik. Eenm aal bet
b aald, ne
eem ik m ijn spullen m ee en
ober na
vertrek.
."
Nu ga ik deze nor
rm ale activi
iteitgebruike
en en veran
nderik elk det
d ail.
"Deze k
keerzalik,in plaats va
an naarhet
trestaurant
tte lopen,het
h restaura
antm e laten
n kom en
halen,w aarik ook
k ben.Als ik binnenko
om ,in plaat
ts van een plaats te vinden en te vragen
w at ze beschikba
aar hebben
n, loop ik m eteen w eer
e de keu
uken in, br
reng ik m ijn eigen
ingredi
ië
ënten m ee en vertelik de koks w atze voo
or m e gaa
an klaarm ak
ken,en ho
oe ik het
lekker v
vind om te koken.M ee
estalbetaa
alik achter
raf
a de vastgestelde prijs,m aar de
eze keer
m oetik onderhand
delen over
rde prijs en
n betalen vo
oordatde ber
b eiding be
egint.M ees
stalzitik
te w ach
hten op m ijn eten,m aa
ardeze kee
erspeelik dam
d m en m etde ober
r.Deze obe
eris echt
goed in dam m en en als ik w in,krijg ik een gratis cola,m aar natuurlijk verlies ik.Als m ijn
eten w o
ordtgebrac
cht,ga ik in plaats va
an te zitten
n tijdens heteten,naa
ar de dansv
svloer en
dans ik tijdens he
eteten.Ik heb
h albeta
aald,dus ik kan blijven en danse
sen zolang ik w ilof
w eggaa
an w annee
erik w il.
Leg de deelnem er
rs uit- Ik heb
h geprobeerd zo cr
reat
e iefm oge
elijk te zijn bijhetver
rander
a
en
ze anders nor
n m ale taa
ak.Hetgaa
atnietom de
d haalbaar
rheid ofde juistheid,m aarom
van dez
hetzo a
anders m og
gelijk zijn.Het
H is nu,ac
chteraf,w anneer
a
ik na
aarm ijn ver
rhaalkan ki
k jken en
kan den
nken oferhaal
h bare ideeën
d
zijn."W eetje,de
e klanten op
ppakken is nietzo'n gek
g idee!
M isschi
ien kan dat
teen m ani
ier
e zijn om m ijzelfte on
nderscheide
en.Als m ijn klanten na
aarm ijn
restaur
ra
antw illen kom
k en,kun
nnen ze m e bellen en
n laatik een
n van m ijn o
obers ze op
phalen."
Nog ee
en overw eg
ging:"Ingred
diënten bin
nnenbrenge
en,w aarom
m niet? Dat
tkan een opt
o ie zijn
om m ijn klanten te geven en een an
ndere m an
nier om m e te onde
erscheiden van de
concur
rrentie en om
m potentiël
le klanten vo
oorm ijte lat
a en kiezen!
Laat de
e groepen die deze oefening uitvoeren zoveel m ogel
o ijk vers
schillende situaties
bedenk
ken in de toegew eze
en tijd. Vr
ra
aag de de
eelnem ers om een v
van de ideeën te
present
teren die va
anuiteen no
orm ale situ
uatie zijn om
m gezetin ee
en creatiefg
gew ijzigde situatie.

Benodi
ig
gdheden:
Flipchar
rtofschool
lbor
b d,m arker
k s ofkrijt,d
diverse voo
orw erpen

Tijdsdu
uur:
120 m in
nuten

Discuss
sievragen/D
/Debriefing
g:
Steldez
ze vragen voor
v de eind
ddiscussie:
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H
Hoe voeljijj
j e na hetui
u tvoeren va
an deze creat
e ieve opdr
dracht?



H
Hoe kunne
en deze act
ac iviteiten, e
en het zijn van een creatief in
ndividu, hel
elpen als
o
ondernem er
e?



H
Hoe kan het
he zijn van een
e creatief
findividu je helpen in je leven in h
hetalgem een?
e



W aarom zijn creatieve
ve oefeninge
en betrokke
en en w aar
rom zijn ze belangrijk voorhet
o
ondernem er
e schap?



Is eriets ve
eranderd in je verhaald
datgebrui
ikt
k kan w orden
d vooree
en bedrijfsi
idee?
d

Deze on
onderw ijsm et
e hode is on
ntw ikkeld d
doorde par
rtners in het
tproject"Gr
row ing Green"
e ,
gecoör
rd
dineerd doo
oorFora Cop
penhagen e
en m edege
efinancierd doorhetEr
ra
asm us+
program
m m a van de
d Europese
e Unie,KA2
2 -Capacity Building in the Field o
ofYouth.
Bron:(G
Grow ing Gr
reen)
e
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4. O ndernem
m ingscaf
ffee
viteitis bedo
oeld om br
rainstorm en
n/creatiefdenken te st
tim uleren
De activ

Leerdoe
oelen/Reden
enen:
Om ide
eeën te gene
ereren uitdi
d scussies.

Voorbe
ereiding:
Zeteen
n aantaltaf
fels klaarm etpapiere
en tafelbede
ekking om de
d ideeën die uithetgesprek
voortkom
om en op te schrijven.M aak w ath
hapjes klaar
rvoorelke tafel;bied d
drankjes aa
an zodat
de deel
lnem ers zich
c w elkom voel
v en (opt
tioneel).

Beschr
rijving van de m ethod
ode/aantal
lpersonen van de gr
roep w aar
rvoor de m ethode
geschi
ik
ktis:
Begin m etde dee
elnem ers te vragen ind
dividueelna te denken over idee
eën van du
uurzaam
ondernem erschap
p.Schrijfde
e eerste zes
s gegenereer
e de ideeë
ën op een flip-over.Di
itzijn de
bedrijfs
sideeën die besproken
n zullen w or
rden in het
tBusiness Café.
W ijs voo
orelk bedr
rijfsidee een
n tafeltoe.D
De "eigena
aar"van het
tbedrijfside
ee zaloptreden
e
als
gasthee
er en zalaan
a dezelfde
d tafelblijven zitten.
.Verdeelde rest van de deelne
em ers in
groepje
es van vier
r. Je hebtnu
n zes groe
epen. W ijs elke groep
p een tafel
ltoe en geef ze 10
m inuten
n om over hetbedrijfsi
s dee te di
is
scussiëren.
.Als de tijd om is,blijftde gastheer
h
aan
zijn tafe
elzitten,m aar
a verhuistde groep naareen ander
a
e tafel
e .Herhaal
ldittw ee ke
eer.Geef
10 m inu
uten perron
nde.
Geefde
e groepen een
e aantalvr
v agen die als leidraa
ad kunnen di
d enen voor
rhun discussies
1.

W atis ergo
oed aan he
etidee?

2.

H
Hoe zou he
etverander
rd kunnen w orden om hette verbet
b eren?

3.

H
Hoe zou he
etkunnen w orden uitg
gevoerd?

4.

H
Hoe zou he
etsuccesvo
ollerkunnen
n w orden uitgevoerd?

5.

Zijn eruitda
agingen di
ie je nu alku
untvoorzien
n bijde im pl
p em entatie ervan?

Geefde
e gastheer
rde opdrac
chtom de inputvan de
d bezoeke
ende groep
pen op te schr
s ijven.
M aak d
de gastheer
r/vrouw erop
o attentda
atze na dr
rie rondes de
d inputple
enairzullen m oeten
present
teren. Nadat elke groep
o drie ta
afels heeft bezocht, pr
p esenteren
n de gastheren de
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t, vraag pe
er vraag. El
lke gasthee
er krijgt slecht
e s tw ee m inuten voor
v
zijn
verzam elde input
tatie.Na de
e zes prese
entaties van
n de gasthe
eren w ordt
tde deelnem
m ers gevraagd
a
het
present
bedrijfs
sidee te kiez
zen dathen
n hetm ees
staanspree
ekt.De dee
elnem ers ga
aan terug naar
n
het
tafelide
ee en w erke
en sam en m etde ga
astheer ver
rder
d aan de
e uitw erking
g ervan.G eefelke
tafel 45
5 m inuten om het busi
b ness id
dee verder te ontw ikkelen m e
et behulp van
v het
ondernem ersm od
del.
Als de tijd om is,vr
v aag dan ver
v tegenw o
oordigers van
v elke gr
roep
o om na
aarvoren te kom en
en hun Business M odelte pr
resent
e
eren.G
Geefelke gr
g oep 5 m inut
n en.

Benodi
ig
gdheden:
Tafels en stoelen
n, flipchartpapi
p er of papieren tafelkleed/o
oud behan
ng, m arkee
erstiften,
snacks,
, uitgeprint
te vragen voor
v
de ga
astheren, pr
p ojector (indi
n en m oge
elijk), com put
p ers of
elektron
nisch appar
raatvoorel
lke tafel(ind
dien m ogel
lijk)

Tim ing:
3 uren

Vragen
n voordiscu
ussie/debr
riefing:
In de pl
lenaire vergader
g
ing pr
resenteren de gasther
ren w aterui
u tde discu
ussies naar
rvoren is
gekom e
en en kan de
d hele groep de punt
ten besprek
ken die zijhet
h belangr
rijkstvinden
n.
-W elke
e ideeën zijn hetw aard om op te v
volgen?
-W atm oetervervol
v gens geb
beuren?
-Hoe ka
kan een keu
uze w orden
n gem aakttu
ussen de ver
v schillende ideeën?
Verdere inform atie:
e In plaat
ts van het W orld Café zou je ook een stille discussie kunnen
doen,w aarbijdee
elnem ers sc
chriftelijk ide
eeën delen,bespreken
n en m etel
lk
kaarverbinden.
n
Dit
stim ulee
ertvaak m eer
e stille de
eelnem ers o
om bijte dr
ragen.
a
Aangep
pastvan:ht
ttp://w w w .ifm -sei.org/
/files/up/155 w ord-caf
fe.
e pdf
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5. Tijd voor
rActie
Leerdoe
oelen/Reden
enen:
Een oef
fening om na te denk
ken over on
nze dagelijkse gew oo
onten en de
e m ondiale im pact
daarvan
n, als m idd
delom m ogel
o ijkhede
en voor creat
e ief ingrijpen
p via inn
novatief den
nken en
duurzaa
am ondernem
n erschap
p te identific
ceren

Doelen
n:
- De de
eelnem ers aanm oedi
igen
g om na
a te denke
en over de w ereldw ijd
de im pactvan
v hun
dagelijk
kse gew oon
nten;
-De de
eelnem ers aanm
a
oedigen
g om m og
gelijkheden
n voorinnov
vatie in het
tdagelijkse leven te
zien;
- Deeln
nem ers aa
anm oedigen
n om op b
behoeften gebaseerde
d product
te
en en dien
nsten te
ontw ikk
kelen;
-De cre
eativiteitvan
n de deelne
em ers bevo
orderen.

Voorbe
ereiding:
Lees de
e hele oefen
ning dooren
e pas ze zo
o nodig aan
n de behoe
eften van de
e groep aan
n

Beschr
rijving m ethode/aant
h
tal
a deelnem
m ers:
Groeps
sgrootte:9 tot24 deelnem
n ers
1.Vraag de
e deelnem er
e s om indi
iv
vidueelna te denken over
o hun da
agindeling aan
a de
h
hand van het
h onderst
taande
a
sjab
bloon.Vraag
g hen om één
é activitei
itop te schr
rijven
d
die ze tijden
ns een typi
ische
s
dag o
op elk uurdoen.(15 m inut
n en)
2.Vraag de
e deelnem er
e s na te de
enken over
rde globale im pact(ne
egatief/positief)van
elk van hun
n dagelijkse
e activiteiten
n,en die op
p te schrijve
en (20 m inu
uten)
3.Vraag de
e deelnem er
e s na te de
enken over
rhun activitei
e t,w aarom
m ze bepaalde
k
keuzes m aken,
a
en ofdi
d e keuzes verm ijdbaa
arzijn.Vraa
ag hen na te denken over
o een
d
dienstofpr
roductdathen
h zou kun
nnen helpe
en duurzam ere keuzes
s te m aken/
/ de
n
negatieve gl
g obale im pact
p van hu
un activiteitte verm inde
eren (20 m inuten)
4.Vraag de
e deelnem er
e s om groe
epjes te vor
rm en van 3 of4 person
onen.Vraag
g de
d
deelnem er
rs om in hun
n groepjes hun dagel
lijkse routine
es en ideeë
ën voordien
nsten of
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p
producten aan elkaar
rvoorte ste
ellen.Vraag hen om ov
vereenkom s
sten tussen
n
elkaars sch
hem a's vast
tte stellen.Vraag de gr
g oepen tot
tslotoveree
enstem m ing
g te
b
bereiken ov
veréén idee datzijver
rderw illen uitw erken.(30 m inuten
n)
5.Vraag de
e groepen om
o een ide
ee vooreen
n duurzaam bedrijfver
rd
deruitte w erken
en een pitch
c voorhetpr
p oduct/di
ie
enstvoorte bereiden (45 m inuten
n)
6.Vraag el
lke groep om
m hun idee
e aan de rest
e van de gr
g oep te pre
esenteren.

Benodi
ig
gdheden:
Een A3-blad perdeel
d nem er

Tim ing:
2 tot3 u
uren

Vragen
n voordiscu
ussie/debr
riefing:
U kuntd
de volgend
de vragen st
tellen
-Zou u de zaak in hetechtw illen doen?
?
tte doen?
-W atw eerhoudtu ervan het
-W aar
ro
om heeftni
iem and het
teerderged
daan?
-W elke
e hulp/onde
ersteuning zou
z u w illen
n hebben?
Vervolg
gsuggesties
s:Vraag de deelnem ers om van hun ideeën
n een busin
ness plan te m aken
m etbeh
hulp van he
etbusiness
scanvas m o
odel
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Tijd

Activiteit

Im pact

7:00

Eet een banana
b
De
e banaan w ordt
als ontbijt
ge
eïm porteer
rd uitCosta Rica

Op
plossing
Ve
erse levering
g van plaat
tselijk
ge
eteeld fruitm etde fiets

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Deze ed
ducatieve m ethode is ontw ikkeld doorde pa
artners in het
he project"G
Grow ing Gr
reen",
gecoör
rd
dineerd doo
oorFora Cop
penhagen e
en m edege
efinancierd doorhetEr
ra
asm us+
program
m m a van de
d Europese
e Unie,KA2
2 -Capacitei
e tsopbouw op hetgeb
bied van Jeugd.
eu
Grow ing Gr
reen)
e
Bron (G
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6. O efening
gen om ee
en beteronder
o
nem
m erte w o
orden
Overzi
ic
cht:
De volg
gende oefen
ningen kunn
nen een leu
uke m anier
rzijn om te w ennen aa
an hetonde
ernem er
zijn.He
etis vaak m oeilijk om te w enne
en aan een
n verandering
n van w o
oordenscha
atofeen
verande
ering van houdi
h
ng ten
e opzichte van je kl
lant
a en, dus
s het helpt
tom op ee
en leuke
m anier
raan ditalles
e te w enne
en.
De oef
fe
eningen ku
unnen w or
rden gedaa
an in een grote groe
ep deelnem
m ers, of u kunt ze
verdele
en in kleiner
n e groepjes. Deel de opdrac
chten een voor een uit en vr
raag de
deelnem
m ers tusse
en elke opd
drachtde re
esultaten te delen ofte present
te
eren voor de
d grote
groep.
Tijd:je k
kuntde oefeningen uitrekken en
n erzoveel
lrondes van
n m aken al
ls je w ilt;he
ethangt
allem aa
alafvan ho
oeveeltijd je in hetpro
ogram m a hebt.
O efeni
in
ng 1:G ebr
rui
u k w illekeu
urige w oor
rden in ver
rkoopgespr
rekken
Als het
top verkoo
op aankom
m t, m oet je snel leren
n denken. Je kunt ni
ie
et voorspellen w at
m ensen
n gaan vr
ragen.
a
Om ter plekke
e te leren denken,
d
m oet je w illekeurige w oorden
oefenen
n om in je vol
v gende zi
in te zeggen
n.
Bijvoorb
beeld,gebr
ruik hetw oo
ord "zonneb
bank"en "sandw
s
ich"in de volgen
nde zin.
M etuw expertise en m ijn m ar
a ketingken
nnis zullen w e hetzo verpletteren datw e bi
b nnen 6
m aand
den op hetst
s rand zullen zitten,br
ru
uin w orden
n,bierdrink
ken en sand
dw iches eten.
e
M isschi
ien vind je ditspelin hetbegin m oeilijk,m aar
a na verloop van tijd w ordthe
etsteeds
m akkel
lijker.Hetst
tim uleertoo
ok je creativ
viteiten kan
n helpen je zelfvertrouw
uw en op te bouw
b
en
bijhetv
verkopen.
Schrijfv
verschillend
de w oorden
n op kleine p
papiertjes,vouw ze en
n stop ze in een bak,vr
v aag de
deelnem
m ers om éé
én vooréén
n naarvore
en te kom en
n,één oftw ee papiertje
es te pakke
en en ter
plekke e
een zin te vor
v m en m et
tde w oorde
en op hetpapi
p er.
Je kunt
tzoveelrond
des spelen als je w ilt.
O efeni
in
ng 2:Vind 5 feiten

97

2.Social
lentrepreneur
rship

w onderzoe
ek voor elke
e zakelijke b
bijeenkom st
s oftelefoo
ongesprek.Concentree
er u niet
Doe uw
alleen o
op hetbedrijf,m aarook
o op hetindividu.De
e bedrijven
n m ogen da
an w elde cheques
c
uitschrijven,m aar
rhetzijn de individuen binnen de organisatie die de bes
slissingen nem
n en.
U kuntv
veelte w et
ten kom en overindivi
id
duen dooreen paarzoekopdr
z
ac
chten op Go
oogle uit
te voer
re
en en gebr
rui
u k te m ake
en van tools zoals Face
ebook ofIns
stagram .
Iem and
d binnen he
etbedrijfler
ren kennen
n is belangr
rijk om datm ensen liev
verzaken do
oen m et
m ensen
n die op he
en lijken.M eteen bee
etje onderzo
oek kuntu uw
u kansen
n op hetslui
u ten van
een dea
alvergroten
n.Hetkan ook nooitk
kw aad om te leren ho
oe je een g
goede onde
erzoeker
w ordt.A
Als ondernem
n er zulje nietaltijd de antw oor
o den hebb
ben,dus z
zulje m oet
ten
e leren
hoe je d
die via onde
erzoek kunt
tvinden.
Vraag de deelne
em ers om verschillen
nde bedrijfsnam en op
o een pa
apier te schr
s ijven,
m isschi
ien bedrijve
en die niet
terg beken
nd zijn,en ook
o verschi
illende nam
m en van pe
ersonen.
Doe alle papiertjes
s in een ba
ak en vraag
g de deelne
em ers een vooreen o
om ereen papi
p ertje
uitte ha
alen en dan
n te prober
ren zo veel
lm ogelijk te w eten te kom
k en over
rde persoo
on ofhet
bedrijf, op zo'n m anier dat
t de inform atie hen van
v pas zo
ou kom en bij een ev
ventueel
sollicitatiegesprek ofverkoopsgesprek.
des spelen als je w il,je kan zelfs specifieke inform atie vastleggen
n die elk
Je kan zoveelrond
van hen
n m oette w eten kom en
e overhetb
bedrijfofde
e persoon op
o hetpapi
ier.
O efeni
in
ng 3:Doe iets geks in publiek
Angstis iets datve
elen van on
ns tegenhou
udt.In hetbedr
b ijfsleven
n en in hetleven,m aa
aktu zich
w aarsc
chijnlijk zor
rgen over
r w at and
dere m ens
sen van u denken. Daarom bent u
w aarsc
chijnlijk ban
ng om iet
ts te doen dat u in verlegenhe
eid zou ku
unnen bren
ngen of
w aardo
ooranderen
n u zouden
n kunnen ve
eroordelen.
Een m a
anierom di
itte om zeilen
e is om iet
ts gênants te doen in het
h openbaa
ar.Ga bijvo
oorbeeld
10 m inu
uten op de st
s oep liggen m etnauw
w elijks kleren
e aan.
M isschi
ien voeltu zi
z ch in hetbegi
b n w ato
ongem akke
elijk,m aarui
u teindelijk w entu erw elaan.
Door w ekelijks iet
ts gênants te doen,zu
ulje je m ind
der aantrek
kken van w atanderen
n van je
denken
n. Uiteindel
lijk zal dit ook
o van to
oepassing zi
z jn op je onder
o
nem e
ersleven, en
e zal je
beginne
en te doen w atnodig is om te sla
agen.
Vraag d
de deelnem
m ers om w illekeurig m etgênant
te dingen te kom en.Vr
raag hen om
o ditin
de veilig
ge om gevi
ing
n van de trainingsru
uim te uitte voeren.Je kuntook z
zelfm etdi
ingen
n
en
situaties
s kom en en
n die aan de
d deelnem
m ers geven
n voordatje hetspelg
gaatspelen
n.Als de
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m ers zich na
n een paa
arrondes co
om fortabel
lgenoeg vo
oelen om n
naarbuiten te gaan
deelnem
rk,kun je di
en de s
situatie in een openba
are ruim te te spelen,bi
b jvoorbeeld in een par
d took in
je spelv
verw erken.
Je kunt
tzoveelrond
des spelen als je tijd h
hebt.
O efeni
in
ng 4:Lees dagelijks het
h nieuw s
Zoek ee
en paarnieuw
e ssites die u bevalle
en,en lees ze elke dag
g.Van BBC totCNN,er
ris geen
tekort a
aan nieuw sbronnen w aaruit u kunt kieze
en. Door de
eze sites e
elke dag te lezen,
ontw ikk
keltu een goede kenni
is van de ac
ctualiteit.
W aarom
m is ditbelangrijk?
Hierzijn 2 goede redenen om
m dagelijks hetnieuw s te lezen
De actu
ualiteithee
eftinvloed op bedrijve
en -als eriets groots gebeurtin de w ereld,
,kan dat
uw bed
drijfnegatief
e ofpositief
e beïnvloed
den.Om de
eze reden m oetu zich
hzelfop de
e hoogte
houden
n.
M ensen
n praten over de w ereld - w ann
neer u zakel
z
ijke b
bijeenkom st
s en of
netw er
rk
kbijeenkom sten bijw oont, zul
llen ander
ren het w aarschijn
nlijk over actuele
gebeur
rtenissen he
ebben. Als u op de h
hoogte blijft, zullen m ensen zien
n dat u ken
nnis van
zaken h
hebten slim bent,en het
h zalu he
elpen betrok
kken te blijven
v bijhetg
gesprek.
Vraag d
de deelnem
m ers een lijst
s te m aken
n van krant
ten
e ofinfosi
ites die ze g
gew oonlijk lezen en
ga dan
n op zoek
k naar kran
nten of w e
ebsites die regelm at
tig inform a
atie delen over de
bedrijfs
ssectorw aa
artoe hun be
edrijfbehoo
ort.
O efeni
in
ng 5:Ken je cijfers
Als ik m etnieuw e ondernem ers praat,w eetje w at
tveelvan hen
h dan ver
rgeten? Hun cijfers.
Van hoe
eveelde di
ingen kosten
e tothoeve
eelze in rek
kening bren
ngen tothu
un w instm arges,de
m eeste nieuw e on
ndernem er
rs hebben d
de neiging om
o hun zak
kelijke cijfer
rs te vergeten.
e
Als ond
dernem er zul
z tu klant
ten
e en cliën
nten hebben
n die u voo
or hetblok zetten.Zijzullen u
vragen stellen zoa
als:
elrekentu?
Hoevee
Hoe lan
ng duurthe
etvoordatje resultaten
n ziet?
Hoevee
elklanten he
eeftu?
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en m isschien
e eenvoud
dige vragen
n - en dat
tzijn ze oo
ok - m aar veel onder
rnem ers
Dit lijke
hebben
n de neiging
g om terplaatse te be
evriezen en
n de antw oor
o den te ve
vergeten ofgew
g oon
niette w eten.
Als u deze eenvou
udige vrage
en nietkun
ntbeantw oo
orden,hoe
e bekw aam kuntu da
an zijn in
uw w er
rk?
Dat is a
althans w at
a de m ens
sen m et w ie u spreek
kt over u zo
ouden kunn
nen denken. Geen
goed a
antw oord ge
even toont
taan datu onervaren
n benten hetm isschi
ie
en nietw aa
ard bent
om m ee
e te w erken
n.
Bestude
eer uw cijfer
e s,onthou
ud ze,en ke
en ze als uw
u broekza
ak.Ditzalu helpen uw
w bedrijf
beterte begrijpen en u laten
n zien w aar
ru de punt
tjes op de im
i oetzetten om hetsnel
s lerte
laten gr
roeien.
Vraag d
de deelnem
m ers om na
a te denken
n over een denkbeeldi
d g busines
ssm odelen zeteen
aantalc
cijfers op papi
p er die een
e antw oo
ord zouden
n zijn op de
e bovenstaa
ande vrage
en.Geef
25 m inu
uten voor de
d voorber
rei
e ding en g
geefde dee
elnem ers daar
d na de g
gelegenhei
id om in
een nie
et-form ele set
s ting,in de
d trainingsruim te,sa
am en te ko
om en en hu
un bedrijfsc
cijfers te
besprek
ken.
U kuntde ruim te voor
v bereide
en en een conferentieset
e ting creëren,ofee
en cocktailset
s ting of
een pro
oductlancer
ringssetting
g,op die m anierzullen
n de deelnem ers zich
h m eerontspannen
s
voelen e
en m eerva
an de activi
iteitkunnen genieten.
O efeni
in
ng 6:Stop m ethetbe
eoordelen v
van m ense
en
W ie hou
udtervan ver
v oordeeld te w orden
n? Ik w eetdat
d ik datni
iet
e doe...
Als m en
nsen oorde
elen w e van
n nature ove
erandere m ensen op basis van v
vele factoren,
e zoals
hoe ze zich kleden
n,hoe ze er
ruitzien,ho
oe ze spreke
en,ofw aar
rze w onen.
Je m oe
etanderen nietveroor
rdelen.Zola
ang iem and
d niets one
ethisch doet
t,laathem ofhaar
dan zijn ofhaarlev
ven leiden.
.Als zijgelu
ukkig zijn,m oetje blijvoor
v hen zi
ijn
n.
W annee
eru ander
ren
e begintte veroordel
len,zultu m erken dat
tu deuren b
begintte sl
lui
u ten die
potentië
ële zakelijke partnersc
chappen ha
adden kunn
nen zijn,en
n u begintv
vijanden te m aken
zonder
rreden.
Dus,ho
oe kun je st
toppen
o
m et
thetveroor
rd
delen van ander
a
e m en
nsen?
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erals iem and
a iets doe
etw atje no
orm aalges
sproken zou
u uitlokken o
om hem of
fhaarte
Elke kee
veroord
delen,zeg dan
d gew oo
on tegen je
ezelf:"Ik ga
a hem ofha
aar nietver
roordelen." Ik w eet
datditg
gek klinkt,m aarhetw er
e ktecht.
Leg de deelnem er
e s ook uit dat oordel
len negatieve
e gedach
hten en ene
nergie over
r je zaak
brengte
en dathetje prestaties negatiefk
kan beïnvloeden.
o

O efeni
in
ng 7:H ou op
o m etdie onzin.
M ensen
n haten het
t.Draainiet
trond de po
ot,en kom terzake.
fcollega's rondhangt,kom
De volg
gende keer
rdatje m etvrienden of
,
totde
e kern van de
d zaak.
Natuur
rlijk w ilje de
e gevoelens
s van m ens
sen nietkw et
e sen door
rte directte zijn,m aar
rje m oet
to the p
pointkom en
n als hetga
aatom zake
en die m ethet
h bedrijfte m aken he
ebben.
Nietied
dereen zalhet
h leuk vinden,
n
m aar
rvelen zullen
e je eruitei
e ndelijk voo
orrespecter
e en.Het
laatook
k zien hoe zelfverzeke
erd je bent
t,en je zul
ltal
t s gevolg daarvan e
een aantal
lnieuw e
deals g
gaan sluiten
n.
Terw ijl de deelnem
m ers oefen
nen in het
t verder ge
even van een
e boodsc
chap op een
e zeer
pte m anier,hetstructur
reren van d
de inform at
tie.
beknop
Voorbereiding:Zo
oek m eerde
ere 10 tot15 regels lan
nge teksten
n,geefaan
n iedere deelnem er
één tek
kst. Vraag hem , na het
h voorleze
en van de tekst in een andere ruim te, om
m in de
tie aan de hel
training
gsruim te te kom
k en en de
d inform at
h e groep te geven.
Probeer
r een tek
kst te vi
inden
n
m et
t veel tec
chnische inform atie en detai
ils, een
w etens
schappelijke
e beschrijvi
ing
n is ook go
oed ofeen deelvan ee
en zeerbes
schrijvende
e rom an.
Nadatd
de deelnem
m er de tek
kstaan de hele groep
p heeftgep
presenteerd
d,lees dan
n ook de
oorspro
onkelijke tek
kstvoor,zod
datde dee
elnem ers he
etverschilkunnen
ku
beg
grijpen.
Herhaa
al deze oe
efening ver
rschillende keren, zow
w el m et ver
ve schillende
e teksten als m et
verschi
illende deel
lnem ers.St
tarteen di
is
scussie ove
er de prest
tat
a ies van e
elk van hen
n en trek
enkele conclusies aan heteinde.
n
in
ng 8:H oud
d een dom m e conver
rsatie voor2 m inuten...
O efeni
Heb je ooit gepr
robeer
o
d om een gesp
prek te voe
eren over een dom o
onderw erp voor 2
m inuten
n?
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urige onnozele w oord
den op verschi
s llende papi
p ertjes e
en stop ze al
a lem aal
Schrijfw atw illekeu
in een b
bak,vraag de deelnem
m ers om e
een papiertje te trekken.Terplaa
atse m oeten
n ze een
toespra
aak van 2 m inuten ho
ouden ove
er hoe het w oord op het papier
r HUN LEVE
EN EENS
HEEFT G
GERED.
Geefge
een tijd om de toespr
raak voor te bereiden
n,de deelnem
n ers m oe
oeten,nada
atze het
briefje hebben get
g rokken, direct beg
ginnen spr
reken.
e
Leg de deelne
em ers uit dat de
toespra
aak nietw aarhoeftte zijn ofzin h
hoeftte m ak
ken,hetide
ee is datde
e deelnem er
e s vrijuit
spreken
n en een co
oherente pr
resentatie h
houden.
W aarom
m zou je di
itdoen? He
etzalje ges
spreksvaardi
d gheden aanleren.Va
an am usan
ntzijn tot
de aan
ndachtvan hetpubliek
k trekken,c
conversatie is een ver
reiste in he
etbedrijfslev
ven.Het
helptde
e deelnem er
e s ook om publieke sp
spreekvaardi
d gheid te ver
v w erven.
Speelve
verschillende rondes van
va ditspel
l,op zo'n m anierdatal
a le deelnem
m ers aan de
d beurt
kom en.Voorhetgeval
g
datde
eelnem ers h
hetleuk vinden,
n
berei
idt
d u nog ee
en aantalpa
apiertjes
voorm e
etonnozele w oorden en
e speeltu opnieuw .
O efeni
in
ng 9:W atdr
d oeg en deed
d
ze?
M em or
riseren is bel
b angrijk. Al
A s je klei
in
ne details ver
v geet, ho
oe ga je d
dan de bel
langrijke
onthoud
den?
Vraag d
de deelnem
m ers om de
e m ensen om hen hee
en te bestud
deren en let
top elk det
tail-van
hun kle
eding tothu
un handelingen
n
en lic
chaam staal
l.Zo zullen
n ze zichzel
lftrainen om
o m eer
inform a
atie te ontho
ouden.
Vraag d
de deelnem
m ers om zich
c in groepe
en te verde
elen,ga bijvoorkeurn
naaraparte ruim tes
of kam ers en beg
gin elkaar te ondervr
ra
agen over details die bepaalde personen de dag
ervoor d
droegen.Zor
Z g ervoor
r datdeze p
personen ni
n etin de gr
g oep zitten
n.Om te zi
ien
e ofde
antw oo
orden van de
d deelnem ers juistzi
ijn,m oetu tervoorber
reiding foto's laten m aken
a
van
elke persoon uitde
e groep en van versch
hillende obj
ject
e en uitde
e kam er,va
an de dag er
e voor.
Geefde
e deelnem er
e s ongevee
er30 m inu
uten de tijd om ditspelte spelen en de antw oorden
op te s
schrijven.Ve
ervolgens kunt
k
u de foto's in de
e grote groe
ep laten zi
ie
en om te zi
z en hoe
nauw ke
eurig de he
erinneringen
n van de de
eelnem ers w aren.
Om het
tleukerte m aken kun
ntu een kle
eine w edstrijd tussen de
d team s o
organiseren
n en een
w innaa
arvaststellen
n die ook een
e prijs kan
n krijgen aa
an heteind van de dag
g.

Conclus
sie voorde
e deelnem er
rs:
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er je als on
ndernem er
rbegint,zul
lje veelvan
n de vaardi
d gheden di
ie nodig zi
ijn om te
W annee
slagen,
,m issen.W atm oetje dan
d doen? In plaats van
va te stopp
pen,probee
erde vaardigheden
te leren
n die je nodig hebt.
Het on
ntw ikkelen van
v deze vaardighed
den hoeft niet saai te zijn zoa
als het lez
zen van
schoolb
boeken.Je kunt ze ler
ren door m iddelvan leuke oefeni
e ngen, zo
oals je eerder
d hebt
m eegem
m aakt.
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7. Bakkers zonder
z
gr
renzen
Leerdoe
oel/reden:
Sociaal
l ondernem
m erschapsm
m odel; kritisch denke
en, creativi
vteit, em po
ow erm ent van de
spelers

Beschr
rijving van de m ethod
ode/aantal personen van de gr
roep w aar
rvoor de m ethode
geschi
ik
ktis:ten m inste 2 spel
lers
INLEIDING
is van de ui
Dit is e
een spelw aar
a in w e de
d betekeni
u tdrukking "om m ijn dagelijks br
b ood te
verdien
nen" zullen
n ervaren. Deze u
uitdrukking kom t uit onze ge
em eenscha
appelijke
geschie
edenis,w aa
arin hetm eest
e voorkom
m ende w er
rk de landb
bouw w as - hetw erken
n op het
land,he
etzaaien en
e oogsten van tarw e voorbrood
d,w atde be
elangrijkste bron van voeding
w as voo
orde m ees
ste m ensen
n.
Tegenw
w oordig ver
rw ijst "om je dagelijks
se brood te verdienen
n" naar el
lk soortw er
rk dat je
doet,w atje belan
ngrijkste br
ron
o van inko
om sten is.In ons spel
lzullen w e ons echter richten
op een van de be
este soorten
n w erk - da
atvan de bakker!Bove
endien,hoe
e de krachtvan de
bakker
rin de gem eenschap een
e ruim te kan creëren
e voortherapie,soci
ia
ale verande
ering en
gem een
nschap. Hoe
H
kunnen
n w e een dergelijke bakkerij in onze gem
m eenschap of stad
creëren
n? Hoe kun
nnen w e er
r bovendie
en voor zor
rgen dat he
et een leve
endige plek
k is, die
m ensen
n gelukkig m aakten toegankel
o
ijk
kis vooriedereen?
Hier zu
ullen w e exp
xperim enter
ren m ethe
etcreëren van
v een ge
em eenscha
ap 'Broodhu
uis'door
sam en te w erken en onze inspanni
n
nge
en,individu
uele talenten en m idde
delen te bun
ndelen om onz
ze gem een
nschap te proberen he
elpen in het
tcreëren va
an een plek
k w aarm en
n elkaar
kan on
ntm oeten en
e zich thu
uis kan voe
elen, w ann
neer iem an
nd eenzaam
m is, verdr
rietig, of
gew oon
nw eg beho
oefte heeftaan
t
iem an
nd om hem
m /haar te begroeten m et een opr
o echte
glim lach
ch en sam en
n w atbrood
d te delen!
Voordi
itspelgebr
ruiken w e het
h sym boo
olvan hetBr
B oodhuis al
a s een bee
eld van elke
e sociale
ondernem ing die je w iltontw ikkelen ten
n behoeve van
v de sam enleving.
Voorbe
ereiding:
Elke speler begint
thetspelm et10 zad
den in zijn/h
/haar hand,die hij/zi
ij
jvan tevor
ren
e m oet
kiezen.De zaden kunnen tar
rw ekorrels,
,linzen,bon
nen ofiets anders zijn w aar je m ee w ilt
spelen.
.De zaden ver
v tegenw oor
o digen je geschenke
en en talen
nten,je gron
ndstoffen en
n geld.
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en sam enw
w erkend tea
am spel,w a
aarbijde sp
pelers sam en
e beslissi
in
ngen nem en
e en de
Ditis ee
m ening
g en w ensen
n van de an
nderen m o
oeten respec
cteren.
H etspe
elheeft4 st
s adia (ges
schreven al
ls secties op
p hetbord):Ploegen,z
zaaien,irriger
g en en
oogsten
n.

stadium va
an hetspelneem je 3 belangrijke
e stappen:
In elk s

Stap 1
U m aaktuw
u keuzes,
,volgens de
e 5 opties in elke fase,ofvolgens
s uw eigen
n ideeën.
E
En om datu in een team
e
m etd
de andere deel
d nem er
rs w erkt,m o
oetu hetal
a lem aal
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eens zijn ov
verde te ki
iezen opties
s.Als u ervoor
v kiestom
m doorte g
gaan m etuw
u eigen
idee,in plaat
a s van een
n aantalva
an de 5 opt
ties die w e u aanbiede
en te onder
rst
s eunen,
b
bentu m ee
erdan w elkom
k om ze voorte stel
llen en te be
espreken m etuw team
m.
D
Ditspelka
an elk m om
m entdatje hetspeel
ltverander
ren,
e afhanke
kelijk van de
e sociale
o
ondernem ing die alle spel
le
ers sam en
e
besluiten
e te cr
reëren: va
an een
chocoladef
fabriek, een pizzeria,
, een ijsw inkel of ee
en ander v
voedingsbe
edrijf, tot
w elke ande
ere bedrijve
en je je ook
k voorstelten
e uitvindt(com puters en techno
ologieën;
sport;enz.).De sleutelis datdits
spelu zaller
e en hoe u uw ondern
nem ing een
n sociaal
d
doel kunt geven en hoe u kun
nt helpen een
e sociaa
al probleem
m op te lossen en
m ensen in nood te be
etrekken do
oorhetcreëren en verst
s erken van
n gem eensc
chappen
rond hetbe
edrijf.
N
Nadatu uw
w keuzes he
eeftgem aa
akt,is hettijd om uw gr
ranen te inv
vesteren en
n doorte
g
gaan naar
rSTAP 2.

Stap 2
Je investee
ertje "geld"
"/uw gesch
henken oftalenten (ui
u tde hand
d volm etza
aden die
je aan he
et begin van
v
het sp
pel hebt kl
k aargem aa
akt) en leg
gt ze fysiek
k in de
g
gem eensch
happelijke Granary of
fGifts ruim te in hetm idden van hetpapier
ren bord
v
van hetspe
el.Elke keer
rdatu kiest
thoeveelu in een ond
derw erp w iltinvesteren
n,kiestu
u
uitde opties
e in elke fase
a (20 on
nderw erpen
n,verdeeld over 4 fase
sen).U bentvrijom
een aantal van de voor
v gesteld
de ideeën over te sl
laan
a
en uw
w eigen ideeën
d
te
introduceren
e om in te investeren
n.Als je bes
sluitom do
oorte gaan
n/te investeren in je
eigen idee
e (in plaats van de 5 gegeven opt
o ies), zou
u je binnen
n het team m oeten
b
beslissen hoeveel
h
zad
den je gaat
tleggen/invest
n
eren vo
oor je idee,dus de inst
n ructies
d
die w e ver
rder
d geven in de 5 optie
es zouden ni
n etvan toe
epassing zi
ijn voorjou.
Zoals je ku
untzien,ve
ereistdeze inspanning
g m instens 2 spelers, om dateen
n enkele
p
persoon no
ooitgenoeg
g "geschenk
ken"heeftom
o alle m iddel
d en,die nodig zijn om een
B
Broodhuis te creëren,veilig te ste
ellen.Een ze
eerbelangr
rijke w aard
de om hetspel
s m ee
te beginnen
n,is om niet
e bang te z
zijn datje geld (zaden)
)opraakt-d
de belangr
rijkste les
is datals je sam enw er
e ktm etje partners,je de hele taak kuntvo
volbrengen (om alle
fases van het
h spelte vol
v tooien).W erk gew oo
on sam en!

Stap 3
Je blijft je Broodhui
is bouw en door op een
e plakbr
riefje te sch
hrijven w at
tje hebt
g
gekozen ui
u t de opties
e in elke fase, en dan
d
het pl
lakbr
a iefje op het bor
rd in het
b
bijbehorende vakje te plakken (Ploegen, Zaai
Z en, Irrigeren, en Oogsten). Dit is je
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w erkplan voor
v
het bo
ouw en van
n je Broodh
huis, w atbedr
b ijven m eestaleen
n visuele
"m ind-m ap
p"ofeen "business pla
an"noem en
n.

Dus nu
u, laten we
w het spel beginnen!
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STADIUM I:H etvel
ld ploegen

Z
Zoek
naarm ensen in n
nood in uw
w gem eensc
chap ofstad
d!
an alle m en
nsen in uw gem eensc
chap ofstad,die hulp nodig hebb
bben,die m isschien
Denk aa
voedsel of onder
rdak
d nodig hebben, d
die geïsolee
erd, ziek of gew oonw
w eg eenzaa
am zijn!
Denk oo
ok aan and
dere problem
e en die je om je hee
en ziet,op straat,in h
hetpark,op
p school,
etc.

Les die geleerd m oetw orde
en:Nederig
gheid en begr
b ip van gel
g ijkheid:
:als je een per
p soon
ofeen g
groep m en
nsen in noo
od w ilthelp
pen,doe da
atdan altijd m ethetre
espectw aa
arm ee je
m et ge
elijken om gaat
g
en de
e nederighe
eid, dat je niet beter
r bent dan w ie dan ook.
o Alle
m ensen
n w orden gel
g ijk gebor
ren,en tege
elijkertijd zi
ijn alle m ens
nsen gew oo
onw eg verschi
s llend.
Daarom
m m oetonz
ze zorg voo
orelkaarm etliefde en
n respectw orden uitg
gedrukt,m aar
a nooit
m etm e
edelijden.
Hetbel
langrijkste om
o nooitte vergeten is dathetw oord "m ens"
e dezel
lfd
de oorsprong
on heeft
als het
tw oord "hum
um us"(gron
nd),w atons
s zou m oet
ten
e inspirer
ren
e om geg
grond en ne
ederig te
alonze relat
a ies!
zijn in a
Hierond
derstaan de
d 5 opties die w e voo
oru hebben
n voorberei
id,
d m aarhe
etis aan u al
a s team
om te beslissen en op de plakbriefje
es te schr
rijven w elke
e groepen m ensen u in uw
Broodhu
huis bijelkaarw iltbren
ngen.Als te
eam kan je m eerdan
n 1 optie kie
ezen (de en
ne speler
kan optie 1 onder
rsteunen,de
d andere - optie 2 enz.
e
- echter
e altijd na bespreking
n in het
d altijd reke
ening m eth
hetbeperkt
te aantalza
aadjes w aa
arm ee je beginten
team ),m aar houd
datern
nog andere stadia vol
lbr
b achtm oe
eten w orden
n.
1. Sociale ins
stellingen (een w eesh
huis voor ki
k nderen zon
nder ouder
rs;een teh
huis voor
o
ouderen zo
onder fam ilie; een zi
ie
ekenhuis)- voor elke
e groep, di
ie een dee
elnem er
k
kiestom te helpen,legt
e /investe
eerthij/zij1 zaadje.
2. D
Dagcentra/ver
a
enigingen voor
r m ensen m et een beperk
king (kinde
eren of
v
volw assene
en m et een
e
m ent
tale of fysi
y eke bep
perking, z
zoals autism
s e of
h
hersenverlam
a m ing of
f een visue
ele beperki
k ng, enz. - Voor elke groep, di
d e een
d
deelnem er
rkiestom te helpen,legt/invest
teerthij/zij1
j zaadje.
3. D
Daklozen - leg/inves
steer1 zaad
dje.
4. G ezinnen m et een laag inkom
m en en an
ndere arm e m ensen
n - leg/inve
esteer 1
zaadje.
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5. A
Andere lok
kale probl
lem en: eco
ologische pr
p oblem en (vervuilde rivieren, genetisch
g
gem odifice
eerd voedse
el,plastic a
afvalin strat
a en ofpar
rken,etc.); sociale probl
o em en
(gew eld op
p school,ge
ew eld thui
is
s,straatben
ndes,etc.);stedelijke in
nfrastructuu
ur (geen
g
goede straat
a - of ope
enbare ge
ebouw eninf
frastructuur
r voor m en
nsen m et speciale
b
behoeften,
,etc.);en an
ndere - elke deelnem er,die een
n van deze
e problem en
e kiest,
o
of een and
der probleem
e
dat je m et het team hebt
t besproke
en, m oet 1 zaadje
leggen/inv
vesteren vo
oorelk gese
electeerd pr
p obleem .
Natuur
rlijk bentu vr
v ijom uw ei
e gen onde
erw erpen te kiezen of
fandere sug
ggesties en
n ideeën
op te n
nem en, en
n als u da
at doet, ku
unt u deze aan de gr
g oep aan
nreiken, zod
dat elke
deelnem
m er kan be
eslissen w aar
a hijofzi
ijaan w ilw erken.In dat
d gevalm oetje binnen
n
het
team be
eslissen ho
oeveelzade
en elke per
rs
soon in het
tnieuw e idee zou inve
esteren,aa
angezien
hetidee
e/suggestie zo breed kan zijn da
atje hetm isschi
s en in subgr
s
oepen
n m oetverdel
d en en
m eerda
an 1zaadje m oetinve
esteren.
Volg nu
u de instruct
cties van STA
AP 1,STAP 2 en STAP 3.
3
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STAD
DIUM II:Za
aaien

Zaaide
d zaden ro
oyaalom te kunnen oo
ogsten!
t beginnen m et het or
o ganiseren
n van activi
vteiten in een
e buurthu
uis of een andere
U kunt
gem een
nschapsrui
im te,voordatu uw eig
gen Broodhu
huis opent,om
o m eerm ensen en publ
p ieke
steun a
aan te trekke
en.

Les di
ie geleerd m oet w or
rden:
d
Probe
eer na of tijdens het
tspel tarw e te zaaien
n in een
pot/tui
in
n/veld sam en m et je fam ilie en
n vrienden,en volg he
et groeiproc
oces - als je zaden
helpt g
groeien, ku
unnen ze eeuw
e
ig leve
ven en zich
h blijven ver
ve m enigvul
ld
digen en m ensen
voeden
n. Probeer dan
d thuis w at granen
n te m alen
n, gew oon door ze tu
ussen de stenen te
pletten,
,ofin een vi
vjzel,en je zultleren w aarom ditons rijker
rm eelgeef
ft,zoveelbet
be erdan
bruik van een
e elektrische
sc m olen
n.Alles w at
tlangzaam ,m etde h
hand en m etliefde
hetgeb
gedaan
n w ordt,is het
h beste!
Hierzijn de 5 opties
e die w e voor
vo u hebb
ben voorber
reid,m aarver
v geetnie
etdatu ook
kaan uw
eigen id
deeën kunt
tdenken:
1. B
Begin m ethet
h aanbied
den van gr
ra
atis "Brood
dtherapie" voorde m e
ensen in no
ood -als
u voordez
ze optie kiest
e ,leg/inve
esteerdan
n 4 zaden in totaalvo
ooruw hele team

L
Les die ge
eleerd m oe
etw orden: echte hulp kostextra tijd,m oei
ite
e,geduld en
e liefde,
v
vooralals je m et m ensen
e
w er
rk
kt, die spec
ciale behoe
eften hebbe
ben - m aar
r vergeet
n
nooitdatze hun eigen
en speciale talenten he
ebben en er
e zijn belan
ngrijke lesse
en die je
v
van hen zo
ou kunnen ler
e en!
2. B
Begin m et
thet organiseren van regelm atige
g (best w ekelijkse)c
com m unity baking
events voo
or gem eng
gde groepe
en, zoek an
ndere m en
nsen en pa
artners om m ee te
d
doen -leg/
/investeer3 zaden in totaalvoo
orje hele team
e

L
Les die ge
eleerd m oe
et w orden:
:een duur
rzam
z e veran
ndering in e
een gem ee
enschap
v
vergt extra inspanni
ing
n en liefde
de, om dat m ensen an
nders zijn e
en het tijd kost
k om
relaties op te bouw en
n.
3. Contacteer scholen en kleut
terscholen en nodig hen ui
it voor edu
ucatieve
p
program m a s, bijvoo
orbeeld het
t "Culturen
n en Brood
d van de W ereld: Cul
C turele
A
Antropolog
gie voor Kinder
n en" Pro
ogram m a,w aarbijje bijelk bez
zoek kinder
ren leert
o
overeen anderland en
e je een traditioneel
lbrood ofgebakje m a
aakt- leg/invest
n
eer
3 zaden in totaalvoo
orje hele te
eam
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L
Les die ge
eleerd m oe
et w orden:
:de onder
rw ijsprogram
m m a's op s
schoolzijn m eestal
g
gebaseerd op leerboe
oeken en ni
ie
etop ervar
ringen uithet
h echte le
even,en da
aarom is
h
het zo bel
langr
a ijk om kinderen p
praktische leerm ogel
lijkheden te bieden,zoal
zo s het
g
gevalis m et
e onze "al
ldoende le
eertm en",w aarbijalle zintuigen
n betrokken
n w orden
en hetbroo
od ons hel
lpt
p om te ler
re
en overver
rschi
s llende cul
c turen ove
verde hele w ereld.
4. B
Bied "Brea
ad Building"
n
team b
building aan
a
voor lokale bed
drijven en grotere
b
bedrijven;nodi
n g hen ui
u tom deel
luitte m ake
en van de com
c m unity b
bakevenem
m enten leg/investeer
e 3 zaden
n in totaal
lvoorje hele team .

L
Les die ge
eleerd m oet
etw orden:h
hethelpen
n van team s van m ens
sen,die uitgeput
g
en
g
gestresst zi
z jn van te veelw erk,
k,vergt ext
tra gevoelighei
gh d en zo
org, om el
lk "Bread
B
Building" evenem
e
ent
t speciaal
l en uniek af te stem
m m en op de behoe
eften en
p
problem en
n van elk ind
dividueeltea
eam .
5. B
Begin m et
thetorgani
iseren van verjaardag
gsfeestjes,volksfeest
ten en com
m m unity
feesten - leg/i
e nvestee
er2 zaden
n in totaalvoor
v
je hel
le team .
U bent
topnieuw vr
v ijom ande
ere activiteiten te kiez
zen/voor te stellen en andere sug
ggesties
en idee
eën op te nem
n en,en als u datd
doet,bied deze
d
dan aan
a de groe
ep aan,zo
odatelke
deelnem
m er kan be
eslissen w aar
a hijofz
zijaan w ilw erken.Ve
ervolgens m oetje binnen
n
het
team b
beslissen ho
oeveelzaad
djes hetteam in hetnieuw e ide
ee zou inve
esteren,afhankel
h
ijk
van het
tbelang da
atje aan de suggestie w ilthechten
n.
Volg nu
u de instruct
cties van STA
AP 1,STAP 2 en STAP 3.
3
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STADI
S
UM III:Irrigeren
n en w ieden
n

B ijfvoorzicht
Bl
ch ig w erken
n om de za
aden te hel
lpen
p groeien
n!
Locatie is bel
b angrijk - vind de juiste plaat
ts (in een dr
d ukke straa
at;in de bu
uurtvan
1. L
een park;let
e op ofhet
ttoegankel
lijk is voorm ensen in een
e rolstoel
lofm eteen
n andere
b
beperking;
;m isschien m oetje ee
en oude bak
kkerijvinden
n -je m oet
tbeslissen op
o basis
v
van de klant
a en w aar
rvan
v je den
nktdatze je brood zu
ullen kopen
n en de m ensen
e
in
n
nood die je w iltondersteunen)- leg/invest
teer 4 zade
en in totaa
alvoor een
n goede
locatie
2. Koop m ac
chines en appar
a
atuur
r - denk na
a over de vr
v aag ofu w iltbakken
n in een
h
houtoven en
e de m en
nsen laat genieten van
v het vu
uur tijdens het bakke
en in de
com m unity.
y W ees u ervan bew u
ustdatzo'n oven duur
ris en date
erm ogelijk speciale
v
vergunning
gen nodig zi
z jn.Zo ja,dan m oet
tje in totaa
al4 zaden
n in een ho
outoven
stoppen. Al
A s je bes
sluit om ee
en elektrisc
che oven te gebruik
ken, m oet je hem
m isschien tw eedehan
nds kopen,anders kan
n hette duu
urzijn:leg/
/investeer3 zaden
in totaal voor
v
een el
e ektrische oven. Je hebt
h
ook ee
en m ixer n
nodig, een of tw ee
tafels om op
o te knede
en,en een p
plek om je br
b ooddeeg te laten rijz
zen:leg/inv
vester3
zaden in tot
o aalvoorextra appa
aratuur.
3. G oede m edew
e
erkers vinden - d
ditis m eest
talhetm oe
eilijkste dee
el,w antiede
erm ens
h
heeftzijn ei
e gen m ani
ier
e van doe
en.Als u m ensen in nood w ilthe
elpen (m ensen m et
een beper
rki
k ng,ofong
geschoolde
e jongeren di
d e uitw ees
shuizen kom
m en,doorze op te
leiden en in dienstte nem
n en,zul
ltu veelm eer
e tijd en zor
z g m oeten investeren.
e M aar
d
de prachtige
g kans di
ie u biedtis hetallem aalw aard! Als u bes
sluitom m ensen
e
in
n
nood in te huren, leg
g/investeer
r dan 4 za
aden in tot
taal. Ande
ers leg/inve
esteer 2
zaden in tot
o aalvoorandere m e
edew erker
rs.
4. Zoek ethische
s
en ec
cologische voedselpr
roducten - als je w ilt
tdat je brood
o echt
g
goed is voo
orm ensen,m oetje ho
oogw aardi
ige
g product
ten
e vinden,datw ilzeg
ggen dat
je de prod
ducenten m oet betale
en w at het
tproduct echt w aard is. Je m oe
et m eel,
h
honing en ander
a
e product
o
en voo
orje brood kopen.Ditkost
k tijd,m o
oeite en ex
xtra geld,
o
om datder
rgel
g ijke prod
ducten doo
orkleine bo
oeren w orde
en geprodu
uceerd en m etveel
m eerm oei
ite en zorg dan ander
re - m aarook
o zoveelm eerliefde
e!- leg/inve
esteer 4
zaden in totaal vo
oor ecolog
gische producten; leg/i
e nvestee
er 2 zade
en voor
g
goedkoper
re,m aarkw
w alitatiefm indere pr
roducten.
5. M aak uw recepten en
e zuurdese
em starter
r-hetzou een
e gew eld
dig idee zijn om een
o
oude vrouw
w te vinden
n, die u ee
en tradition
neelrecept
tkan geven
n. Recepten zullen
altijd variër
ren en ver
rander
a
en af
fhankelijk van
v de verschi
s llende lo
ocaties,al
ls gevolg
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v
van hetlok
kale w eer,de bacterië
ën in de lucht
u ,etc.,dus
d leg/inve
vesteer 2 zaden in
totaalvoor
rde tijd die nodig is o
om uw rece
epten te pe
erfectioner
ren.
U bent
topnieuw vr
v ijom ande
ere activiteiten te kiez
zen/voor te stellen en andere sug
ggesties
eën op te nem
n en,en als u datd
doet,bied deze
d
dan aan
a de gro
oep aan zodatelke
en idee
deelnem
m erkan be
eslissen w aar
a hij/zijaa
an w ilw erken.
k Vervolgens
g
m oetje binnen het
h team
beslisse
en hoeveel
lzaadjes he
etteam in h
hetnieuw e idee zou invest
n
eren,afhankelijk van het
belang datje aan de sugges
stie w ilthech
hten.
Volg nu
u de instruct
cties van STA
AP 1,STAP 2 en STAP 3.
3
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STAD
DIUM IV:O ogst

Gen
nietvan de
e vruchten va
van uw w er
rk en deelze
e m etande
eren!
Verrijk uw
w publiek
ke im ago en m ar
rket
k ing - creëer ee
en w ebsite,
e logo,
1. V
m arketings
strategie, cont
c acteer de m edi
ia w annee
er u grot
te
ere evene
em enten
o
organiseer
rt (niet voo
or uw eige
en gevoel van trots, m aar om m eer m ensen
e
te
b
bereiken en
n uitte nod
digen om te kom en,vo
ooraldegen
nen die thu
uis ofin inst
tellingen
g
geïsoleerd zijn)-leg/i
investeer3 zaden in totaal
2. Startde trai
a ning van m ensen in Broodtherapie - leg/investeer
r1 zaadje in totaal

L
Les die ge
eleerd m oe
et w orden: in ditstadi
ium
u ,sinds u populaird
derbentge
ew orden
en deelui
itm aaktvan
n een groter
rinternation
naalnetw er
e k,beginne
en andere m ensen
en organi
isat
s ies uw hul
hu p en opl
le
eiding op te zoeken,zodat
zo u niet
tveelm oei
ite en tijd
h
hoeftte bes
esteden aan
n hetprom o
oten van uw
w w erk.
3. Start m et het opleiden
d
van m ensen in het bakken (cursuss
sen organi
iser
s en) leg/investeer
e 1 zaadj
je in totaal

L
Les die gel
ge eerd m oet
o w orden
en: zoals hi
h erboven, zullen m en
ensen, die m eestal
g
geïnteresse
eerd zijn in thuis bakke
ken als hobb
bby ofin prof
o essioneel
lbakken,na
aaru op
zoek gaan
n.
4. H elp m ens
sen m et het
h openen
n van andere Broodh
huizen "so
ocial franch
hises" leg/investeer
e 3 zaden
n in totaal
l

L
Les die gel
g eerd m oet
o w orde
en: hier hoef
h
je ni
iet
e veel m o
oeite te doen
do
om
g
geïnteresse
eerde m en
nsen te zoek
eken,om da
atze je vind
den als ze e
een goed w erkend
m odel zien.
en U m oet
t echter w el tijd stek
ken in voo
ortdurende com m uni
icat
c ie en
b
begeleiding van ande
ere Broodh
huizen om er
e voor te zor
zo gen dat
tze
z de kw al
a iteitvan
d
de dienstver
ve lening be
ehouden en
en,hetaller
rbelangrijks
ste,datze een sterke
e sociale
m issie, ge
em eenscha
apsbetrokke
kenheid en
n gratis br
b oodtherap
apiesessies
s blijven
h
hebben.
5. W ord een Bakker zonder G ren
nzen - begi
in m ethethel
h pen van gem eensc
chappen
over de he
o
ele w ereld - leg/inves
steer 4 zad
den voor elke deelne
em er als je project
b
buiten je land
a is;leg 2 zaden als hetin je land is.

L
Les die gel
eleerd m oet
tw orden:e
een van de
e m ooiste m om enten in iem ands
scarrière
is om zijn of haar pr
p ofessione
ele ervaring
g te kunnen
en gebruike
ken om and
deren te
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h
helpen en te trainen en
e om alle g
geleerde lessen
e
en,hopel
ho ijk,ver
rw orven deu
ugden te
v
verm enigvu
vuldigen.W ijw ensen u hetallerbest
be e in uw levensreis als "Bakker
erzonder
G
Grenzen"!
U bent
topnieuw vr
v ijom ande
ere activiteiten te kiez
zen/voor te stellen en andere sug
ggesties
en idee
eën op te nem
n en,en als u datd
doet,bied deze
d
dan aan
a de groe
ep aan,zo
odatelke
deelnem
m er kan be
eslissen w aar
a hijofz
zijaan w ilw erken.Ve
ervolgens m oetje binnen
n
het
team b
beslissen ho
oeveelzaad
djes hetteam in hetnieuw e ide
ee zou inve
esteren,afhankel
h
ijk
van het
tbelang da
atje aan de suggestie w ilthechten
n.
Volg nu
u de instruct
cties van STA
AP 1,STAP 2 en STAP 3.
3
Aan he
eteinde van
n hetspel
lm oeten al
lle zaden w orden ver
rzam eld,w a
antditis de
d totale
invester
ring van uw
u gezam enl
e ijke ges
schenken, liefde, insp
panningen en geld voor
v
het
openen
n van uw so
ociale zaken
n!
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C
CO NCLUSI
IE
D
Deegnaties

Lat
ten
e w e ons v
verenigen rond hetde
eeg!
n de zaden
n:Aan hete
einde van het
h spelkun
n je alje ve
erzam elde zaden
z
in
Kunstm aken van
de "Gra
anary ofGifts"m eenem
m en en ere
een papieren
e collage of
o m uurschi
ildering van
n m aken
m etde zaden van
n je Broodhu
uis.Je kunt
tde zaden op
o papierpl
p akken m et
tw atlijm .
H et bou
uw en van "deegnaties":m etd
dergelijke ku
unstvoorw er
e pen houd
dtu een col
llectie bij
en heef
ftu een her
rinnering aan elk van de Broodh
huizen die u in uw leve
en heeftgecreëerd,
m etdiv
verse groep
pen vriende
en en op di
iverse plaa
atsen in de w ereld w a
aar u heeftgereisd.
Zo kun
nt u langza
aam aan be
eginnen m et het bou
uw en van "deegnatie
es", naties die zich
verenig
gen rond he
etm aken va
an deeg en hetbakken
n van brood
d.

Benodi
ig
gdheden:
Bakker
rs zonder Gr
G enzen sp
pel, verschi
illende soo
orten zaden
n (elke spe
eler speelt m et 10
zaden);een pen,pl
p akbriefjes
s;optioneel
l:een velpa
apieren lijm

Tijd:
1tot1.5 uur
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Nutttige brronnen
n
1. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=m IpcyTX1Vow
V
M uh
ham m ad Yunus
Yu
Panel
lDiscussion
n 1-"The Future ofSoci
ialEntrepren
neurship"
2. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=VZQvhsa6
6LN0
The Pow erofSoci
S alEntrep
preneurshi
ip
p:P R Gana
apathy atTE
EDxGolfLink
ksPark
3. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=N8LVa9pb
b-n8
How
w to be a so
ocialentrep
preneur:An
ndy StollatTEDxUI
T
ow a
4. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=Kx9tizvS8N
NY
W hy
y socialent
terprise is a good idea
a,and how w e can ge
etm ore of
fit:Alex Han
nnantat
TEDx
xTeAro
5. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=Vvq9YgoJ
JabY
a
Cha
anging the w orld throu
ugh sociale
entrepreneu
urship:W illem
e ijn Verloo
op atTEDxU
Utrecht
6. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=Pl8c5ooHf
fW s
5 Ke
eys to Succe
ess ForSoc
cialEntrepre
eneurs:Llui
is Pareras atTEDxBarce
elonaChang
ge
7. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=M 3fl1R2lZF
Fk
How
w to create a successf
ful
u socialen
nterprise |M arquis Cab
brera |TEDx
xTeachersC
College
8. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=Kx9tizvS8N
NY
W hy
y socialent
terprise is a good idea
a,and how w e can ge
etm ore of
fit:Alex Han
nnantat
TEDx
xTeAro
9. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=1_xUDh-h3
394
How
w to build a successful
lsocialent
te
erprise:M arquis Cabr
rer
e a atTEDxN
xNortheaster
e nU
10.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=95f8RV_Yd
dKY
The socialenter
e prise revo
olution:M el
lo
ody Hossai
iniatTEDxK
KLW om en 2013
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11. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=jk5LI_W cosQ
Soci
ialEntrepreneur
e
s:Pion
neering Soc
cialChange
e
12.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=0BttcH5M fD4
Alist
tairW ilson -CEO ofthe
e Schoolfor
rSocialEnt
trepreneurs UK
13.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=fuCm TnYo
oXjw
Pap
pe Sam b:Linki
n ng Educa
ation w ith E
Entrepreneu
urship
14.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=iBO6rz1gr
rok
o
New
w m an's Ow n Foundat
tion CEO Exp
plains Uniqu
ue SocialEn
ntrepreneur
rship M ode
el
15.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=m 4Q04SYx
Yx5eo
Inno
ovation and
d entrepren
neurship in 2
21stcentur
ry schools:Ti
Tm DiScipio atTEDxAsh
hburn
16.http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=hW vrreuTl
lAg
A
M iK
KE Helps Cr
reat
e e High School
S
Soci
ia
alEntrepren
neurs
17. http
ps://w w w .yout
yo ube.com
m /w atch?v=
=g9SUUeSy
y7D
Soci
ialEntrepreneur
e
ship The
Th BetterG lobe W ay
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Activviteite
en
In dit d
deel van het
h SETP richt
c en w e o
ons op vaa
ardigheden, zonder w elke geen
n enkele
hedend
daagse soc
ciaalonder
rnem
n er zich
hzelfals suc
ccesvolkan
n beschouw
w en - inter
rcul
c turele
com m u
unicatie.Erzi
z jn m aarw einig m en
nsen op dez
ze planeetdi
d e iem and
d nodig heb
bben om
te bew ijzen hoe kl
k ein de w ereld is gew
w orden en hoezeer
h
de
e m ensen - in ieder geval
g
via
vervoer
rsm iddelen - m et elkaar
k
verbon
nden zijn. Innovatieve
e ideeën z
zijn zelden beperkt
binnen hun inw ijdingsgebied
d.Zelfs als je initieelbe
edrijflokaalis,zalhet
t,w anneerm ensen
eroverb
beginnen te praten,snel
s uitgroeien toteen w ereldw ijde
d zaak en
n is erw einig datje
eraan kuntdoen.
.Als hetm aken
a
van ee
en im pacten hetinvo
oeren van s
sociale verander
a
ing
echter u
uw w are idee
d en im puls is acht
te
er de onde
ernem ing,dan
d m oetu bereid zijn om de
internat
tionale en interculturel
e e aandach
htte om ar
rm en,die uw bedrijfo
ofondernem
m ing zal
aantrek
kken. Vand
daar de be
ehoefte aan
n intercultur
u ele com m unicatieve
e vaardighe
eden en
intercul
ltureelbew ust
u zijn en begr
b ip.
De leer
rd
doelen van
n hetin dithoof
h dstuk g
gepresenteer
e de m ater
riaalzijn ee
en hulpm iddel
d
voor
de lezerom :


te begrijpen
n w aarom hij/zijversc
chillen ervaa
art



zich bew us
stte w orden
n van de oo
orsprong va
an de versc
chillen



v
verschillen te accept
ter
e en zonde
er zijn/haa
ar eigen pe
ersoonlijkhe
eid en iden
ntiteit te
v
verliezen



te com m un
niceren in een superd
diverse om gevi
g ng



te ervaren
n hoe het w erken in team verband
b
en in een inte
ernationaal
l project
h
hem /haarper
p soonlijkbeï
k nvloedt
t

1
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1. W atis cu
ultuur
Leerdoe
oelen:
De deelnem ers zu
ullen zich m eerbew ust
tw orden va
an:


h
hun eigen cul
c tuur



h
hoe hethun
n com m unicatie beïnv
vloedt



h
hoe ze bet
ter
e e intercul
lturele com m unicatoren
e kunnen w orden in e
een interver
rbonden
w ereld?

Titel

Hoe zeg je
hallo?
o

P
Popcornstijl: w ie kl
laar
a
is om te 10
a
antw oorden
n, m ag dat doen
n. De m inuten
in
nstructeur begi
b nt als eerste en is ook m ax.
a
d
de m oderat
tor...

Doelste
elling Heter
e varen van
n intercultur
rele en interpersoonlijke
k verschille
en
Functie

Opdracht

Be
eschrijfhoe
e je hallo ze
egtin deze 3 situaties


w ann
neerje vrien
nden ontm oet
o



w ann
neerje fam ilie ontm oe
et



als je iem and vo
oorheteerst
s ontm oet

Tegenw
w oordig w or
o dthetbeg
grip cultuurv
vaak gebrui
u ktom zich
h te focusse
en op versch
hillen.Je
hoeftw aarschijnlijk nietdiep in je geheu
ugen te gr
raven
a
om ee
en situatie te vinden w aarin jij
ofiem a
and in je om
m geving ze
eiofdacht:"Ditm aakt
tblijkbaardeel
d uitvan
n zijn/haarcultuur",
"w e ac
ccepteren di
d t niet in onze
o
cultuu
ur", of "hij/z
zijw as een
n aardig pe
ersoon m aar
a onze
culturen
n pasten ni
iet
e zo goed bijelkaar".
De lijstm etdefinities van cul
ltuuris eind
deloos.De vr
v oegste de
efinities bes
schrijven cu
ultuurals
statisch
h:cultuuris dan iets da
atgegeven w ordt,w aa
arm ee je geboren w o
ordt.In deze
e m anier
van den
nken kan cul
cu tuurgem akkelijk w o
orden gebr
rui
u ktom m ensen op te delen in su
uperieur
en infer
rieur,goed en slecht.Laterw erd cultuurge
ezien en ge
edefinieerd als dynam isch,als
iets dat
t je kunt ler
e en. Enkel
le voorbeel
ld
den zijn "Cultuur is de
e m anier w aarop een
n groep
m ensen
n problem en
e oplost"(Trom penaa
ars,Ham pd
den-Turner
r,1998),"Cu
ultuur w ordt
d gezien
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als een
n doorlopen
nd proces van
va organise
seren en on
nderhandel
len
e overbet
tekenis"(Ha
aw kings,
n "Cultuur is de collec
ctieve progr
ram m ering van de ge
eest,die de
e leden van
n de ene
1997)en
groep m ensen on
nderscheidt
d van de andere" (Hof
H stede, 1991). Geen
n van de def
d inities
beteken
ntdatw e al
a lem aal"de
ezelfde cul
ltuur"hebbe
en.Hetis inher
n entaan
n ons,m en
nsen,om
de beh
hoefte te hebben
h
om
m onze er
rvaringen te begrijpe
en om zo goed te kunnen
en belangrijke rol. Door
function
neren. Cul
ltuur speelt daarbij ee
D
zin te geven aa
an onze
ervaring
gen, beïnv
vloed door onze opvo
oeding, on
nze socialisat
s ie (intera
actie m et ander
a
en,
onze op
pvoeding,de
d groepen
n w aarin w e handelen,de dinge
en die m et
tons gebeu
uren)en
onze pe
erceptie (om
m ons heen
n kijken en b
bew uste of
fonbew ust
te keuzes m aken over
rhoe w e
ons w illen gedrag
gen), creër
ren w e on
nze cultuur
r. Dit is w at
a Hofstede
e "program m ering"
noem t, en het w oor
o d "collect
e ief" betek
kent het pr
rogram m er
ren van ee
en groep m ensen.
Natuur
rlijk behoren w e tot allerlei gr
ro
oepen, oo
ok w el sub
bculturen g
genoem d. Je kunt
gem akk
kelijk vele groepen w aartoe je behoort sam
s envatten
n: geslach
ht, etniciteit, religie,
hobby,opleidingsn
sniveau en -vak,leeftijd
d,beperking,
n sociale klasse,reg
gio,land,co
ontinent,
etc.
In deze
e training zi
z en w e cultuur als m eer dan dynam
d
isch.W e zien cu
cultuur als ci
c rculair.
Onze cu
ultuuren di
ie van de m ensen om ons heen zijn voortdu
urend in on
ntw ikkeling,doorde
invloed die w e allem
e aalop elkaarhebben,gegene
ereerd door
ronze inter
ractie m etander
a
en,
m etver
rschillende contexten en
e m etver
rs
schillende gr
g oepen of
fsubculturen
n.Daarom zien w e
cultuur
r als iets vloeibaars en besch
houw en w e m ensen
n als zow
w el produc
cten als
produce
enten van cul
c tuur.
Bovend
dien, als iem
m and zich "vreem d" of "anders"
s gedraagt in relatie tot "onze cultuur",
kunnen
n w e angst,afkeuring,ongem ak,vreem d voe
elen.
Cultuur
rheeftversc
chillende ni
n veaus van
n zichtbaar
rhei
h d.W e ge
ebruiken de
r van de
e m etafoor
cultuur
ru
ui(Schein,1980)om de
e lagen te v
verklaren.
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1. A
Artefacten ofsym bolen:
e directw aarneem bar
b e dingen
n die je opm
m erkt,bijvo
oorbeeld
h
hetbetrede
en van een nieuw land
d.
2. H
Helden: m ensen di
ie je bew o
ondert, rol
lm odellen, bijvoorbee
eld een hi
h storisch
p
persoon,ee
en leraar,iem
e and van
n je fam ilie,een verzor
rger...
3. R
Rituelen: een
e
cerem oni
o e of ha
andeling die op een
n gebruikel
lijke m anier
e w ordt
u
uitgevoerd,bijvoorbee
eld hetbran
nden van een
e kaarslicht
c om een overleden per
p soon
te herdenke
ken.
4. W aarden en
e norm en
n: geschrev
ven en on
ngeschreven
n regels va
van correct
t gedrag
(norm en) en
e de m ani
a er w aar
rop je bes
schrijft w at
t juist of g
goed is (w aarde).
B
Bijvoorbeel
ld,hetuitdo
oen van je s
schoenen voor
v datje een
e huis bin
nnengaat(nor
n m )en
d
de w aarde
e van hetne
etjes zijn
5. Filosofie, ideol
d ogie, geabst
g
rahe
eerde w aarden: de basi
b saanna
am es die je leert,
m eestal al
ls je jong bent
b , zond
der dat je je daar be
ew ust van b
bent. Bijvoo
orbeeld,
respect.
Bijde d
discussie over
ov de im pact
p
van cu
ultuur is he
etbelangrijk om te be
eseffen dat
tnietelk
verschi
il cultureel
l is. Som s zijn de v
verschillen gerelateer
rd aan om
m standighe
eden of
individu
uele factoren.
e Stelje bi
b jvoorbeeld voor datje de eerst
te dagen he
eelstilbent
ten m et
nieuw e m ensen in een team sam enw e
erkt.Ditkan
n een culturele reden hebben,m aar het
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kan ook
k gew oon ver
v oorzaak
ktw orden d
doorhetfei
itdat
t
je een introvertpe
ersoon ben
nt,ofdat
je nietin een vreem
m de taaldu
urftte prate
en.
Titel

2 op 2, gevol
lgd door een 15 m inuten
groeps
sreflectie. De instructe
eur is m ax
x.
m oder
rat
a or.

Heilige
huize
en

Doelste
elling Bew ust
u zijn va
an w at de w aarden in je eige
en leven zi
ijn en vanu
uit w elk
perspect
s
iefen w elke acht
te
ergrond w e w aarden en
e norm en
n ervaren
Functie

Titel

Opdracht

De
lagen
van
uw
cultuur
u



Denk aan
n een spr
reekw
e
oord dat veel gebruikt
w ordt in uw fam ilie of gem
m eenschap
p. Deze
spreekw oo
orden staa
an voor "h
heilige huizen"
z
die
belangrijk zijn in uw fam
a ilie.



an je colleg
ga's uitofen
n hoe deze
e "heilige
Druk nu aa
huizen"ee
en steun ofeen
e obstak
kelvoorje w aren.



Kies 1 spr
reekw oord per perso
oon en kom
m terug
naarde gr
roep.Zeg één
é vooréé
én hetspree
ekw oord
in je eige
en taal en
n reflecteer
r erover. W as het
positief, ne
egatief, uit liefde, uit levensovertuiging,
religie enz
z.



Kies m etde
d groep 1 ofm eerde
ere spreekw
w oorden
die u voor
ruw team w iltgebruike
en.

Schrijf neer of noteer op
p een 15 to 20
ande
ere m anier.
m inut
n en
m ax.
a
Prese
enteer aa
an de g
groep.
Indien
e nodig ka
an de instru
ucteur
als eer
e ste begi
innen en is ook
de m oderator.

Doelste
elling Heter
e varen van
n intercultur
rele en interpersoonlijke
k verschille
en
Functie

Opdracht



Den
nk aan een voorbeeld voorelke la
aag van de
e cultuur
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uitje eigen leve
ven


Den
nk aan een voorbeeld voorelke c
cultuurlaag die je in
het buitenland
d of in een
n andere c
culturele om
m geving
heb
btm eegem aakt
a .



Dee
elm etde gr
roep
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2. W atis he
eteffectv
van categ
goriseren?
?
nders voelen
n en ervaren
e w orden als anders ofvreem d,kan leiden
n toteen sc
cala aan
Zich an
reacties
s:vreem dhe
eid als:


n
nieuw sgier
righeid



g
grappighei
id



o
onbekendh
heid



b
bedreiging

De reac
ctie kan leiden
d tot:


een selectieve
e perceptie



m edeleven
n



v
vijandighei
id



een allergi
ische
s
reactie

Vaak zijn deze react
e ies het gevolg van
n het feit dat
d w ij, m ensen,
e
een brein hebben dat
n,gedragi
ingen,
n
objec
cten etc.m oetgroepe
eren.De reden
e
dato
onze hersen
nen zich
m ensen
graag groeperen is, om dat
t w e ande
ers steeds w eer keuzes en be
eslissingen zouden
m oeten
n m aken.St
telje voordat
d je je voo
orelk voed
dseldatje w ilteten m o
oetafvrage
en ofhet
eetbaar
r ofgiftig is,
s voor elke
e bew eging
g die je in het
h verkeer
rm aaktofh
hetgoed of
o foutis,
voor el
lk uur van de
d dag ofje op een b
bepaalde m anier m oe
ethandelen
n ofniet,voor
v
elke
persoon
n die w e on
ntm oeten ofhij/zijeen
n vriend ofeen
e vijand is,
s etc.
Hetgro
oeperen ofcat
c egoriser
ren geefton
ns een com fortabelgev
voelen w e hebben he
etnodig,
m aarh
hetdoen m et
e m ensen kan
k ook lei
id
den toteen
n aantalneg
gatieve effe
ecten:
1. Zelfvervullende
e
voorsp
pelling en Pygm alion-effect: om dat w e ove
ver iem and op een
b
bepaalde m anier denken, lei
id
den onze reacties tot de ver
rvulling va
an onze
v
voorspelling
g.
2. D
De m anier
e w aarop
p w e com
m m uniceren
n kan w orden beï
ïnvloed do
oor het
categoriser
ren
3. Categoriseren kan lei
iden
d tot:
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a) Ster
reotypering


Gebase
eerd op fei
ite
en



General
a isatie



Verteke
end beeld

b) Voo
oroordelen


Gebase
eerd op bui
ikgevoelen
n denken



Evaluat
tie



Kan positiefofneg
gatiefzijn

c) Disc
crim inatie


Oneerlijke behand
deling

d) Rac
cism e

Titel



Oneerlijke behand
deling



Gebase
eerd op hui
idskleuren herkom st

Heilige
huize
en

Eerst, 2 op 2, gev
volgd door
r een 15 m inuten
groepsr
reflectie. De instructe
eur is m ax
x.
m oderat
a or.

Doelste
elling Bew ust
u zijn va
an w at de w aarden in je eige
en leven zi
ijn en vanu
uit w elk
perspect
s
iefen w elke acht
te
ergrond w e w aarden en
e norm en
n ervaren
Functie

Opdracht



Denk aan
n een spr
reekw
e
oord dat veel gebruikt
w ordt in uw fam ilie of gem
m eenschap
p. Deze
spreekw oo
orden staa
an voor "h
heilige huizen"
z
die
belangrijk zijn in uw fam
a ilie.



Druk nu aa
an je colleg
ga's uitofen
n hoe deze
e "heilige
huizen"ee
en steun ofeen
e obstake
kelvoorje w aren.
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Titel

Sterke
k
asso
ociaties



Kies 1 spr
reekw oord per perso
oon en kom
m terug
naarde gr
roep.Zeg één
é vooréé
én hetspree
ekw oord
in je eige
en taal en
n reflecteer
r erover. W as het
positief, ne
egatief, uit liefde, uit levensovertuiging,
religie enz.



Kies m etde
d groep 1 ofm eerde
ere spreekw
w oorden
die u vooruw team w iltgebruike
en.

Eerst
t, 2 op 2,gevol
g
gd do
oor een 15
groe
epsreflectie,
, w aarbi
ij de m inuten
antw oorden pe
er groep w orden m ax.
vergeleken. De instruct
teur is
m od
derator.

Doelste
elling Zich bew ustzijn van je cat
tegoriseren
nd brein
Functie

Opdracht

W anneer w e m ensen uiteen an
nder land o
ontm oeten,hebben
w e vaak ve
erw achtinge
en en ster
reot
e iepe ide
eeën van ander
a
en,
gebaseer
g
do
op hun nat
tionaliteit.


W elk
ke general
lisaties,beg
grippen ofa
associaties denk je
dat anderen hebben over m e
ensen van
n jouw
natio
onaliteit(positiefen neg
gatief)



W elk
ke van de
eze gener
ral
a isaties z
zijn goed en niet
pass
send bijjeze
elf



Vraa
ag de groep
p ofze het
teens zijn m etuw m eni
e ng en
ideeë
ën.
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3. W atis int
terculture
ele com m unicatie?
?
Als m en
nsen m etel
e kaar inter
ract
a eren,co
om m unicer
ren
e ze.De com
c m unica
atie kan ver
rbaalen
non-ver
rbaalzijn,schr
s iftelijk,m ondeling,
,m etteken
ns,doorelkaar
ka aan te raken,enz
z.In feite
kunnen
n w e,elke keer
k dateen
n berichtva
an een persoon als af
fzendernaa
areen per
rsoon
s
als
ontvang
gergaat,ditproces de
efiniëren al
ls com m uni
icatie.Versc
chillende fa
actoren kun
nnen ruis
(m isver
rs
standen)ver
ve oorzaken
n in de com
m m unicatie.
e De m ani
ier
e w aarop een afzen
nder zijn
bericht
tcodeertkan verschillen
e van de m anierw aa
arop de ont
tvangerhet
tberichtde
ecodeert.
uis kan hetgevol
g
g zijn van versch
hillende fact
toren:
Deze ru


E
Extern:de ruis kom tva
an de om ge
eving (bijvo
oorbeeld de
e m uziek is te luid om el
e kaarte
v
verstaan,een
e persoon
n praatte s
stil,je zietde
e persoon di
d e praatni
iet...)



Intern:de ruis w ordtver
v oorzaak
ktdoor em ot
o ie (je ben
ntbijvoorbe
eeld te boo
os om te
luisteren,je bentzo ver
v liefd dat
tje je nietm eer kuntui
u tdrukken), zorgen (je voeltje
b
bijvoorbeel
ld gestrest
t, je bent o
onder de indruk van
n de status
s van de per
p soon
w aarm ee je interac
cteert), vo
ooroordelen
n (je vertrouw t de andere per
p soon
b
bijvoorbeel
ld niet).



Cultureel: de ruis w ordt veroo
orzaakt do
oor verschi
illen in cu
ultuur (u richt
c zich
b
bijvoorbeel
ld op een ongepast
o
e m anier tot
teen professor,w aar
rb
biju hem gew
g oon
b
bijzijn naam
m noem t,om
o datu da
atin uw land
d gew end bent
b ).

Bovend
dien m oeten
n w e,netal
a s in parag
graafA (niet
e elk versch
hilis cultur
re
eel),verm elden dat
de ruis nietalleen
n w ordtver
roorzaaktd
door externe,
n interne en
e culturel
le verschillen,m aar
ook do
oor persoon
nlijke versch
hillen. Hoe
ew el w e in deze w or
rkshop
k
de term "inter
rcul
c turele
com m u
unicatie"zullen blijven gebruiken,is hetbel
langr
a ijk om altijd in ged
dachten te houden
dat"int
te
ercultureel
l"vaak kan w orden ver
rvangen do
oor"interper
rsoonlijk".
Titel

Gelui
u dsspel

Sp
peel het spel
s
in gr
ro
oepen 15
va
an m axim aal
a 10 pers
sonen, m inuten
zi
ittend in een
n cirkel.
m ax.
a

Doelste
elling Zich bew ustzijn van ruis in de com m unicatie tus
ssen zende
eren ontvan
nger
Functie

Opdracht



Fluist
tereen kor
rtver
t haalda
atje ooitov
verkw am ,in hetoor
van d
de eerste de
eelnem er



Vraag
g deze de
eelnem er om het in het oor van de
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ende te flui
ist
s eren
volge


Hetv
verhaalgaa
atop dezel
lfde m anier
rvan deelne
em ertot
deel
ln
nem er



De la
aatste m oe
et het verhaal vertelle
en zoals hij/zij het
heef
ftontvangen
n...
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4. H e
etin kaar
rtbrengen
n van uw com m un
nicatiecul
ltuur in ee
en divers team ,
ge
ebaseerd op 4 leiderschaps
s- en m an
nagem entstijlen (M eyer,2017)
De deelnem ers zu
ullen leren om
o :


d
de redene
en voor rui
is en versc
chillen in com
c m unica
atie, vanui
it een cultur
u eel en
p
persoonlijkper
k spectief
e ,te begrijp
pen



zich bew us
stte w orden
n van de oo
orsprong va
an com m un
nicatieversc
chillen



persoonlijkhei
v
verschillen in com m uni
u catie te accepteren
n zonder hun
h eigen p
k d en
identiteitte verliezen



te com m un
niceren in een superd
diverse om gevi
g ng



te ervaren hoe het w erken in te
eam verban
nd en in ee
en internat
tionaalproject hen
p
persoonlijkbeï
k nvloedt
t

Voorde
eze w orksh
hop w orden
n slechts enk
nkele van de
e w elbeken
nde m odelle
en,en binn
nen deze
m odelle
en slechts enkel
e
e aspecten,belic
chtom datze voor de deelnem er
rs hetm ee
estzinvol
zijn.
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5. Com m un
niceren:H oog en laag
a cont
text
e (H all,1990)
Titel

Besc
chrijf
uw hui
h s

2 op 2, gevol
lgd
g door een 10 m inuten
groepsr
reflectie. De
e instructeu
ur is m ax
x.
m oderat
a or

Doelste
elling Inzicht
c krijgen in hetversc
chiltussen hogeh
en lage
a contex
xtcom m uni
icatie en
ontvangen
va
van feedback
Functie

Opdracht



Beschr
rijfhethuis ofde slaap
pzaalw aar
rin u w oont
taan uw
collega
a.

De instructeur
rvraagteen
n aantalde
eelnem ers o
om te vertel
e len hoe
ze hun huis hebben beschreven. Als de
e deelnem er laag
con
ntextueelco
com m unicee
ert,zalhij/zi
/ jveeldet
tails geven en voor
de luisteraar
rs zal het bi
b jna lijken alsof zij z
zich door het
h huis
bew
w egen.
Als de deeln
nem er hoog
g contextueel com m u
uniceert, za
al hij/zij
m inder
n
w oord
den en det
tai
a ls gebruiken
k en bijna
a alleen de
e sfeerin
en om hethui
is beschrijven.
ve

Com m u
unicatie gaa
ataltijd gep
paard m et
teen bepaa
alde contex
xt.Hoeveel
lbetekenis je uitde
context
thaalt verschi
s lt van cul
c tuur tot cultuur m aar
a ook van
n context tot context
t en van
n totpersoo
on.Hetfeitdat
t
je een visuele bep
perking heb
bt,kan ook
k een effect
thebben
persoon
op hoge
e oflage co
ontextcom m unicatie.H
Hoe denk je datdatge
ebeurt?
Vergeetnietdatje alleen ov
ver verschi
illen praatal
a s je je m ani
a er van c
com m unice
eren m et
iem and
d anders ver
v gelijkt. Je zou ee
en lagere context co
om m unicat
to
or kunnen
n zijn in
vergelijk
king m et per
p soon A,m aar een hogere co
ontext com m unicator in vergelijki
kng m et
persoon
n B.


In hoog co
ontextcom m unicatie k
kunnen m ensen
e
de sfeer lezen zonder dat
ter veel
g
gezegd w ordt. Eén zin of ee
en paar w oorden ver
v tellen e
een heel verhaal.
B
Bijvoorbeel
ld: bij een
n discussie over een
n idee voo
or een soc
ciale onder
rnem ing
reageertee
en van de peers:"het
tw ordteen
n uitdaging
g voor ons, ik denk da
atw e de
taken m oet
ten verdelen"
e .
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In laag con
ntextcom m unicatie m oetalles ex
xplicietw or
rden verm e
eld,in duide
elijke en
d
directe taa
al. De com m unicatie verloopt rechtuit en kom t zond
der veel nuances.
n
B
Bijvoorbeel
ld: bij het
t bespreken
n van een
n idee voo
or een soc
ciale onder
rnem ing
reageertee
en van de peer
p s:"Ik s
stelvoorda
atw e de tak
ken vanafh
hetbegin ver
v delen,
Ian kan ver
rantw oorde
elijk zijn voo
orde social
le m edia,Er
E ica voorde praktisch
he taken,
enz.

Als je een laag context co
om m unicat
tor bent di
d e interact
teert m et e
een hoog context
com m u
unicator:


A
Als ontvan
nger van een
e
bericht
t: stel een
n aantal ge
edetailleer
rd
de vragen om de
b
betekenis acht
a erde w oorden van
n uw colleg
ga te begrijpen.
p



A
Als zender
rvan een be
ericht:probeerniette veel
v detailst
s e geven

Als je een hoog
g context com
c m unica
ator bent di
d e interac
cteert m et een laag context
com m u
unicator:


A
Als ontvang
ger van ee
en bericht:s
steleen aa
antalalgem ene en ov
verzichtsvragen
a
om
d
de beteken
nis achterde
e w oorden
n van uw collega te beg
grijpen.



A
Als zender
r van een bericht: pr
robeer w at
t extra det
tails te gev
ven en exp
pliciet te
v
verw oorden
n w atje ech
chtw iltofbe
edoelt.
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6. O v
vereenkom
m en en onenig
gheid: di
d rect en
n indirec
cte (neg
gatieve)
fee
edback (H all,1990
0)
Titel

Besc
chrijf
uw hui
h s

2 op 2, gevol
lgd
g door een 10 m inuten
groepsr
reflectie. De
e instructeu
ur is m ax
x.
m oderat
a or

Doelste
elling Inzicht
c krijgen in hetversc
chiltussen hogeh
en lage
a contex
xtcom m uni
icatie en
ontvangen
va
van feedback
Functie

Opdracht



Besch
hrijf een idee
d
dat je hebt v
voor een sociale
onder
rn
nem ing aa
an je collega
a's en vice v
versa



Geeffe
eedback op
p de ideeën
n van uw co
ollega's



Denk na over de
e m anier w aarop u de feedback heeft
geuite
en ervaren.

Al
ls de deel
ln
nem er laag
g contextue
eel com m u
uniceert, za
al hij/zij
m eer
e explicie
ete feedbac
ck geven.De
D luisteraa
ar kan de feedback
e
m ogel
o ijk bele
edigend ofte directvinden.
Al
ls de deeln
nem er hoog
g contextueel
u
com m u
uniceert, zal hij/zij
m inder w oo
orden gebruiken en op een indirecte m anier
fee
edback gev
ven. De lui
ist
s eraarkan de boodsc
chap m ogelijk vaag
vinden
n

W ees je bew ust van het feit dat de
e m anier w aarop ee
en idee, ee
en uitdagi
ing,
n een
voorstelling,etc.w ordtgeëva
alueerd,op verschillen
nde m anier
ren
e kan geb
beuren,ger
relateerd
aan cu
ultuur en per
p soonlijkh
heid. Versc
chillen in hoe
h
w e ne
egatieve fe
eedback ge
even en
ontvang
gen, in ver
rgelijking m et hoe w e dat gew end zijn, kunnen
k
leid
den tot em otionele
reacties
s,com m unicatieruis en
n m isversta
anden.
Negatie
eve feedbac
ck kan directofindirec
ctw orden gegeven.
g
Directe feedb
back is direct
e ,sterk
en to th
he point.Ind
directe feed
dback draa
aitom de ec
chte boods
schap.Hetk
kom tm etnuances,
n
m etafor
ren,ofpas
s nadatereer
e stop de
e positieve el
e em enten is gefocust
t.Een hoog
g context
com m u
unicator zijn betekentnietim plici
ietdatje feedback
e
indirectis en
n vice versa
a.Er zijn
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verschi
illen in de m anier w aarop m ens
sen hoge of
o lage con
ntextgebruiken in ver
rgel
g ijking
m etind
directe ofdi
irecte feedb
back.
Bijvoorb
beeld: De m eeste m ensen
e
in de
e VS hebben een nogallaag c
context m an
nier van
com m u
uniceren.Ec
chter,als he
etgaatom feedback,zullen ze altijd eerstee
een aantalposi
p tieve
feiten g
geven voor
rdat ze na
aar de neg
gatieve kom
m en. Terw ijl de Frans
sen, die ook
o laag
context
tu
ueelcom m uniceren,di
d recte feed
dback geve
en.Ditkan leiden totco
om m unicat
tieruis of
m isvers
standen. Zeer
Z
direct
te negatiev
ve feedbac
ck kan bedreigend o
overkom en
n, terw ijl
indirect
te negatieve
e feedback
kverkeerd k
kan w orden
n geïnterpret
e eerd als ta
am elijk positief.
Voorbeelden van indirecte negat
n
ieve fe
eedback:O ver hetalgem
g een is h
hetoké.Ik vind de
inleiding
g erg leuk.
.Gew oon een
e kleine b
bedenking over
o hetke
ernidee:m is
sschien kun
nnen w e
heteen
n beetje ove
erdenken op
p een soor
rtvan m anier
e.
De ond
derstreepte w oorden in het ee
erste voor
rbeel
b d zijn dow n-grad
ders. M en
nsen die
indirect
te feedback
k geven, gebr
g uiken z
ze vaak. Bew ust zijn van het g
gebruik van
n dow ngrader
rs is een goe
ede m anier
rom een in
ndirecte m aniervan fee
edback te d
detecteren.
Voorbeelden van di
d recte feed
dback:Ditis totaalhet
tvreem dste idee datik ooitheb gehoor
g
d.
Ditklink
ktabsoluutverschrikke
elijk.Ik ben
n ersterk va
an overtuigd
d datditni
ietzalw erken.
k Echt
w aar? D
Denk je ech
htdatditee
en succes w ordt?
De ond
derstreepte w oorden in hettw ee
ede voorbee
eld zijn up-graders.M ensen die directe
feedbac
ck geven,gebr
g uiken deze
d
vaak om hun ui
itspraken kr
rachtbijte zetten.Bew
w ustzijn
van het
tgebruik va
an up-grade
ers is een g
goede m an
nierom een
n directe m a
aniervan feedback
e
te detec
cteren.
Vragen
n naar de m anier w aa
arop iem an
nd begreep
p w atje ne
etvertelde kan helpen
n om te
ken hoe hi
ij/zij de inf
form atie in
nterpreteerde,
d terw ijl het
h vragen
n naar "heb
b je het
ontdekk
begrepen"niem an
nd verderza
alhelpen.
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7. Pla
anning:lineai
n re en
n flexibele tijdsoriënt
ë atie
Activiteitgeï
tg nspireer
rd op hetw erk van Ha
all,Hofstede
e,Trom pena
naars en Kl
luckhohn.
u
Een dag
g heeft24 uur
u ,m aarde
d perceptie van tijd ka
an heeland
ders zijn.
1. Flexibele tijdsoriëntatie:
e m ensen ervaren de
e tijd als flex
xibelen ruim telijk.
o

Ze zul
z len alleen op tijd zi
ijn als datm ogelijk is

o

Ze zi
z jn relatieg
gericht,dus
s als ze bijvoor
v beeld onver
o
w acht
tbezoek he
ebben of
een
n praatje m aken m e
et w at fam ilie of vr
v ienden, z
zullen ze dit niet
ond
derbreken om
o op tijd te zijn voorhun
h afspraa
ak.

o

Ze doen
d
veeldi
d ngen tege
elijkertijd (m ultitasking)

o

Ze kunnen
k
hun
n plannen z
zeerflexibelw ijzigen

o

Ze vi
v nden hetni
n eterg om een deadl
line te overschrijden

2. Lineaire tijdsor
d iëntatie:m ensen e
ervaren de tijd lineair,st
s ijfen bepe
erkt.
o

Ze zul
z len alles doen om o
op tijd te zijn

o

Ze zijn taakge
ericht,dus a
als ze bijvo
oorbeeld on
nverw acht bezoek he
ebben of
n praatje m aken m etw atfam ilie ofvriende
en,zullen z
ze ditonde
erbreken
een
om op tijd te zi
ijn voorhun
n afspraak.

o

Ze doen
d
dinge
en één voor
réén,en ge
ebruiken to-dolijstjes

o

Ze geven er de
d voorkeu
ur aan om hun plann
nen niet te veranderen
e en er
stte houden
n.
stijfjes aan vas

o

Ze kunnen
k
zich
h nietvoors
stellen datze
z een dead
dline nietzo
ouden halen.
e ..

Bijteam
m vergaderingen
n
m eteen m ix va
an flexibel
le en lineai
ire tijdsgeor
riënteerde m ensen
kan rui
is in de com
m m unicatie totprobl
le
em en leide
en.Som m ige
g m ensen
n zullen op tijd zijn,
anderen
n zullen lat
ter kom en,som m igen
n zullen w acht
a en totbi
b jna de da
ag van de deadl
d
ine
om iets te doen,ander
a
en zullen vanafh
hetbegin har
h d w erken,som m ige
gen zullen ur
u enlang
praten voordat ze
e een vergader
g
ing b
beginnen (om
o een go
oede relat
tie op te bouw
b
en),
n zullen er
r de voorke
eur aan ge
even om on
nm iddellijk te beginne
en en volge
ens een
anderen
tijdsche
em a te w er
rken.
k
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Ov
vertuigen:principe
e- en toep
passingsg
gericht(Tr
rom penaa
ars)
Titel

Lifeh
hacks

4 op 4,
,gevolgd do
ooreen kor
rte 10
m inuten
present
tatie.
m ax.

Doelste
elling Inzicht
c krijgen in het ve
verschil tus
ssen princi
ipe- en to
oepassings
sgerichte
com m unicatie,in hetover
rtuigingsproces
o
Functie

Opdracht



Probee
erten m ins
ste 3 lifehac
cks in verba
and m ettan
ndpasta
te vind
den op hetint
n ernet



Ontdek
k hoe u uw
w collega's kuntovertu
uigen datde
d hacks
echtw erken...



Reflect
teeroverde
e m ethode die u hebtg
gebruikt

Als de deelne
em er princ
cipegerichtcom m unice
eert, zalhi
ijenkele
the
eorieën op
pzoeken voor
vo dat hij probeert zijn collega'
e s te
ove
ertuigen.
Als de deelne
em ertoepassingsgericht
c com m un
niceert,zal
lhijlaten
zien hoe hetw erktzonde
erte prober
ren uitte leg
ggen w aar
rom .

Redene
ering kan pr
rincipegericht
c zijn (con
nclusies w or
o den afgel
lei
e d uitalge
em ene principes)of
toepass
singsgerich
ht (feitelijke
e w aarnem
m ingen va
an de w erkelijke w ereld lei
iden
d
tot
conclus
sies).Iem an
nd kan beide
d toepasse
en,m aarva
aak redene
eertu m etb
behulp van één,op
basis v
van uw cul
lturele en per
p soonlijk
ke achtergr
rond. Het kan
k een ui
itdaging zi
ijn als 2
m ensen
n, die op een totaa
al andere m anier redener
e
en, sam en m oeten w er
rken en
com m u
uniceren.
Een toe
epassingsge
erichte per
rsoon
s
begin
ntzijn reden
nering m et
thetopsom m en van feiten en
m ening
gen.Hijprob
beertzijn co
ollega's te o
overtuigen aan de han
nd van prak
ktische en concr
c
ete
inform a
atie en blijftzoveel
t
m og
gelijk uitde
e buurtvan de theorie.
Een prin
ncipegerich
hte persoon
n begint zi
ijn redener
ring m et ee
en bestaan
nde of ont
tw ikkelde
theorie. De gebrui
u kte argum
m enten w o
orden verst
ter
e kt door een
e theore
etisch argu
um ent of
theorie.
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In de m ondelinge
e com m uni
icat
c ie,m aar
r ook in de
e schriftelijke
k (bijvoorb
beeld e-m ai
a l)is het
verschi
ilduidelijk.
Een toe
epassingsge
erichte per
rsoon,
s
die ie
em and m eteen e-m ai
a lw iloverh
halen,kom tbinnen
een paa
arzinnen tot
o de kern van
v de zaak
k,zonderveel
ve uitte leg
ggen.
Een pr
rincipegerich
hte persoon die iem a
and m et een
e e-m ailw
l il overtui
igen, zal een
e veel
langere boodscha
ap schrijven
n,te beginn
nnen m ethet
h introduc
ceren van h
hetonderw erp,het
opbouw
w en van zijn argum en
nten,hetsch
hrijven van enkele zor
rgen
g en dan
n pas zijn concl
c
usie
form ule
eren en om steun vrag
gen.
Hetzelfd
de systeem kan versch
hijnen w an
nneerje probeer
o
tje co
ollega's te o
overtuigen van een
idee da
at je hebt voor
v
het st
tar
a ten van e
een social
le ondernem
m ing. Het is belangrijk om te
prober
re
en te herke
ennen ofje te m aken h
hebtm etprincipe- oftoepassing
gsgerichte m ensen,
en bove
endien hoe
e je als persoon
s
je rede
enering opb
bouw t.Flex
xibelzijn en
n geduld he
ebben bij
het luis
steren naar
r de uitspr
raken van anderen en
e het uitleggen
e
van
n de jouw e zal de
com m u
unicatie vee
elten goede
e kom en.
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8. Lei
idend en
n besliss
send: M a
achtsafst
tand (egalitair of
f hiërarchi
c sch),
ind
dividualism
m e ofcol
llectivism e (Kluckh
hohn,H of
fstede)
Titel

Naam
m spel

B
Beantw oord vragen door in de 10 m inuten
h
handen te klappen vo
oor een po
ositief m ax
x.
a
antw oord

Doelste
elling Inzicht
c krijgen in hetversch
hiltussen eg
galitaire en
n hiërarchisc
sche oriëntat
a ie
Functie

Opdracht



Heb je de voor
rnaam
n
van
n de lerare
en gebruikt
t op de
m idde
elbare scho
ool?



Noem je je ouder
rs bijhun vo
oornaam ?



Noem je je dokter
e bijzijn voo
ornaam ?



W ordt
t u m eest
tal
a bij uw voornaam genoem d in de
netw e
erken w aartoe u behoo
ort?



Zegge
en je ouder
rs,leraren,therapeute
en vaak dat
tje sterk
en ona
afhankelijk m oetzijn..

De
e antw oord
den laten he
etverschilzien datka
an ontstaan
n tussen
hiër
ë archische
e en eg
galitair georiënteer
rd
de cultur
ren en
sub
bculturen.

Is de m achtgelijk ofongelijk verdeeld? Som m ige m ensen zijn gew end te leven in culturen
en subc
culturen m et
e een top-dow n hiër
rarchie.Er is een leide
er,een leid
dinggevend
d com ité,
een ho
oger geplaat
a ste persoon,
s
die d
de besliss
singen nee
em t. M ense
en handel
len
e zeer
respect
tv
volnaarho
ogergeplaa
atste ofgec
classificeerde
d collega's,
s leraren en m ensen m eteen
hogere
status.
M aar m ensen ku
unnen ook deel uitm a
aken van cul
c turen en
n subcultur
ren w aar ieder
e een
evenvee
elrechthee
eftom op te kom en vo
oorzijn ofha
aarm ening
g en besliss
singen.
1. Individualism
s e,egalitai
a rgeoriënt
teerd:
o

Gel
lijke rechten
n en individu
uele onafha
ankelijkheid zijn zeerb
belangrijk

o

U be
entverantw oordelijk v
vooruw per
rsoonlijke prestaties

0
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o

Je def
d inieertjezelfm etje e
eigen naam
m ,job en real
e isaties...

o

Als kind ben je onafhanke
elijk en ik-georiënteerd opgevoed
d...

o

Ope
endeurbelei
ed

o

Iede
ereen w ordt
d bijzijn voo
ornaam ge
enoem d

2. Collectivism
m e,hiërarch
hisch georië
ënteerd:
o

Het
tis algem ee
en aanvaard datsom m ige m en
nsen gebor
re
en zijn ofde
d status
van
n leiderhebb
ben...

o

U be
ehoorttoten
e bentver
ra
antw oordel
lijk voorde groep w aa
artoe u beho
oort...

o

Je def
d inieertjezelfals lid v
van een gem
m eenschap
p

o

Als kind ben je onderling afhankelijken
k w ij-geo
oriënteerd o
opgevoed...

o

Hoo
ofdkw artier
ren aparte k
kantoren vo
oorhogergepl
g aatste p
personen

o

M en
nsen w orde
en genoem d naarstat
tus,functie,
,achternaa
am

Bew ust
tzijn van je eigen pe
erceptie van
n leiderscha
ap en hetproces van
n besluitvor
rm ing is
belangr
rijk voorgo
oed team w er
e k.Hetkan
n helpen rol
o len te def
finiëren en te begrijpe
en hoe u
en uw c
collega's ha
andelen en reageren.
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9. Co
onclusie:Interculturele en In
nterpersoonlijke ka
artering
Nu je e
een aantal
lbelangrijke
k redenen
n hebt ontdekt
d
w aarom
o ruis in com m unica
atie kan
voorkom
m en, kun je ook je eigen intercu
culturele en
n interperso
oonlijke kaa
art m aken.
.Dit kan
natuurlijk alleen in vergelijking
n m etand
dere.De po
ositie is altijd relatief.A
Als u laterdezel
d
fde
oefenin
ng zou doen
n m etleden
n van een a
anderteam
m ,ofin een
n andere co
ontextofpe
eriode in
uw leve
ven, dan za
al uw inter
rculturele e
en interper
rsoonl
s
ijke ka
aart verand
deren. W ij zijn het
product
t en de pr
roducent
o
en van onze eigen cultuur
u , en zoa
als je eerde
er hebt geleerd, is
cultuur
rzow elvloei
iend als circul
c air.

Titel

M aa
ak uw
kaar
rt

Team s (4 persone
en), bij voo
orkeur 15
erschillende
e landen
n of m inuten
uit ve
instelling
gen of ges
slacht of le
eeftijd, m ax.
a
enz.

Doelste
elling Ontdek
d en krijg inzichtin h
hoe iem an
nd zijn land op de cul
ltu
urele kaar
rtplaatst,
in ve
ergelijking m etde land
den van zijn collega’s.
Ontdek
d en krijg inzichtin h
hoe internat
tionale team
m leden zich
h als individu
d op de
cultur
u ele kaartposi
p tioneren
n,in vergel
lijking m etel
e k van hun
n collega’s.
Functie

Opdracht



Plaats uw land van
v herkom stten opzi
ic
chte van de
e positie
van de
e landen va
an 3 deelne
em ers (zie v
voorbeeld).



Reflec
cteer over de
d resultaten
e en kom toteen con
nsensus
over w aar elk land
a
zich m oet bevin
nden, en sc
chrijf de
conse
ensus in de tw eede tab
bel.



Zorg e
ervoor dat
tu een team vorm t m et deelnem
m ers uit
versch
hillende lan
nden ofcontexten



Doe h
hetzelfde,m aardeze keer
k richtje je op hoe je denkt
datje positie al
ls persoon in hetteam
m is,in ver
rgel
g ijking
m etje collega's.
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elgië ,====== :Frank
krijk,… … … … … ..:Du
uitsland)
Voorbeeld ----:Be

Inte
erculturele Kaar
K t
Hoog cont
c ext

Laag
g context

Indirec
cte feedbac
ck

Direct
e e feedba
ack

Toepassingsgericht
c

Princi
n pegericht
t

Flexibe
ele tijdsoriëntatie

Line
eaire tijdsor
riëntatie

Hiërar
rchisch

Egalitair

Collect
tivism e

Indi
ivi
vdualism e

ng je eigen land en da
atvan je col
llega’s in ka
aart.
#1:Bren
Inte
erculturele Kaar
K t
Hoog cont
c ext

Laag
g context

Indirec
cte feedbac
ck

Direct
e e feedba
ack

Toepassingsgericht
c

Princi
n pegericht
t

Flexibe
ele tijdsoriëntatie

Line
eaire tijdsor
riëntatie
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Hiërar
rchisch

Egalitair

Collect
tivism e

Indi
ivi
vdualism e

rgelijk m ethoe je col
llega's je la
and in kaar
rthebben gebr
g acht,re
eflecteer binnen je
#2:Ver
team en
n schrijfin deze tabel
lde eindcon
nclusie voo
orhetin kaa
artbrengen
n van je eigen
g land
en die v
van je colleg
ga's'.
Inte
erculturele Kaar
K t
Hoog cont
c ext

Laag
g context

Indirec
cte feedbac
ck

Direct
e e feedba
ack

Toepassingsgericht
c

Princi
n pegericht
t

Flexibe
ele tijdsoriëntatie

Line
eaire tijdsor
riëntatie

Hiërar
rchisch

Egalitair

Collect
tivism e

Indi
ivi
vdualism e

ng jezelfen
n je collega's (als individu)in kaar
rt.
#3:Bren
Inter
rp
persoonlijke
e Kaart
Hoog co
ontext

Laag
a context

Indirecte feedback

Di
irecte feedb
back

Toepass
singsgericht

Pr
rincipegeric
cht

Flexibel
le tijdsoriënt
tatie

Lineai
n re tijdso
oriëntatie

Hiërarch
hisch

Eg
galitair

Collectivi
v sm e

Ind
dividualism e

144
4

3.Intercu
ulturalcom m uni
u cation

#4:Ver
rg
gelijk m ethoe
h je collega's je in ka
kaarthebbe
en gebracht
t,reflecteer
rbinnen je team en
schrijfin deze tabe
elde eindco
onclusie voo
orhetin ka
aartbrengen
n van jezel
lfen jouw col
co lega's.

Inter
rp
persoonlijke
e Kaart
Hoog co
ontext

Laag
a context

Indirecte feedback

Di
irecte feedb
back

Toepass
singsgericht

Pr
rincipegeric
cht

Flexibel
le tijdsoriënt
tatie

Lineai
n re tijdso
oriëntatie

Hiërarch
hisch

Eg
galitair

Collectivi
v sm e

Ind
dividualism e
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10.Training in intercu
ulturele com
c peten
nties
Leerdoe
oel/reden:
Het ver
rschaffen van
v kennis en vaardi
ig
gheden, di
ie nodig zi
ijn om te c
com m uniceren m et
m ensen
n m etversc
chillende cu
ulturele acht
tergronden
n in een m ulticulturele o
om geving.

Beschr
rijving van de m ethod
ode/aantal personen van de gr
roep w aar
rvoor de m ethode
geschi
ik
ktis:
1. Inleiding
rele com petenties?
W atzijn intercultur
Intercul
lturele com
m petenties zijn cultu
uur-algem een en er
r zijn kern
ncom petenties die
individu
uen kunnen
n ontw ikke
elen die n
niet specifiek
e zijn voo
or een cul
ltuur. Inter
rcul
c turele
com pet
tenties kunn
nen w orden
n gedefinie
eerd als een
n reeks m ogel
o ijkheden
en,kennis,at
a titudes
en vaa
ardigheden die een per
p soon in staat stellen
e om rel
lat
a ies m et p
personen m et een
verschi
illende taal
lkundi
k
ge en
n culturele a
achtergrond
d op passe
ende en doe
eltreffende w ijze te
beheren
n.
2. Inhoud van
n de com pe
etenties:vaa
ardigheden
n en beschr
rijvingen
De nad
druk zalligg
gen op ver
rschillende m anieren van com m unicatie in een m ulticul
c turele
om gevi
ing, contex
xten en m et verschi
illende doe
eleinden. Het
H gebrui
ik van taal
l, zow el
schriftel
lijk als m ondeling, in een in
nterculturee
el perspect
tief is bel
langrijk. Inzi
n cht in
verschi
illende cultur
u en en diver
v siteitgen
nereerttoler
e antie en accept
a
atie. Hetbegrijpen
p van
verschi
illende ges
schreven en gespr
ro
oken tekst
ten is no
oodzakelijk in m ulticul
c turele
com m u
unicatie.

Naam van de va
aardigheid; Korte be
eschrijving van
v de inh
houd en to
oepassing van de
ig
gheid
vaardi
Culturee
elzelfbew ust
u zijn
Verm og
gen om :


d
de eigen cul
c tuur en de
d m anier
r w aarop deze
d
vorm heef
h t gege
even aan de
d eigen
identiteiten
n hetw erel
ldbeel
d
d,te b
beschrijven
n.
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respectte tonen voor
rde eigensc
chappen va
an andere cul
c turen en culturele di
d versiteit
te w aarder
ren.



v
vergeljkingsgew ijs te denken,
d
zon
ndervooroordelen ove
erculturele verschillen
n.



g
geduld en doorzetting
gsverm ogen
n te gebrui
iken
k om etnocent
n
rism e te identificer
c en en
liseren en te zoeken na
aarculturel
le aanw ijzingen
n
en bet
tekenis.
te m inim al

Cultuur
rs
specifieke com
c petentie
Verm og
gen om :


h
hetpolitiek
ke,sociale en
e dem ocr
ra
atische syst
teem ,de st
tructuuren de organisat
s ie van
d
de arbeidsm
sm arkten he
etberoepsl
leven van het
h land,te kennen en begrijpen.



b
basisinform atie overander
a
e cul
ltu
uren,politieke
e en soci
iale system en uitte leg
ggen en
te analyser
ren.



d
deel te ne
em en aan en bij te dragen tot
t de m ulticul
c turele sa
am enleving
g en de
d
dem ocratie.
e



te w erken en sam en
nw erken in m ulticultur
u ele team s m et resp
pect voor cul
c turele
w aarden en
e verschillen.
e

Sociolin
nguïstisch bew
b ustzijn en
e com pete
entie
Verm og
gen om :


v
verschillen in verbale en non-ver
rbale com m unicatie te beschrijve
en en de ei
igen
g taal
aan te passen aan pe
ersonen uit
tandere cul
lturen.



m ondeling, schriftel
lijk en op
p een respect
e
volle en pass
sende m ani
a er te
eren m etpe
ersonen m e
eteen ande
ere culturel
le achtergro
ond.
com m unice



d
de verschi
illen in cultur
u eelgedra
ag,attitude en w aarde
en te begrijpen en hier
e over te
com m unice
eren.



n
nieuw sgier
rig te zijn, intercultur
rele interac
ctie aan te gaan, ve
verschillen als een
leerm ogelijkheid te zi
ien
e en je bew
w ustte zijn van je eige
en onw eten
ndheid.

M ondia
ale kw esties
s en trends
Verm og
gen om :

7
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d
de beteken
nis en im pl
licaties van de globaliser
s ing uitte leggen en
n lokale kw esties in
v
verband te brengen m etde m on
ndiale krach
hten.



d
de w ereld te bekijken en te interp
preteren vanuithetoog
gpuntvan a
andere cul
lturen.



w aarden en
e principes te begrijp
pen die ver
rband houd
den m etde
e gelijkhei
id tussen
g
geslachten
n,de gelijkh
heid en de tolerantie tussen
u
versc
chillende et
tnische groe
epen en
d
diversiteit.



een toleran
nte houding
g ten opzich
hte van dive
ersiteitaan te nem en.

M ethod
den voorde
d ontw ikke
eling van va
vaardighed
den
Na een
n korte the
eoretische inleiding o
over intercul
c turele co
om petenties
s en inter
rcul
c tureel
bew ust
tzijn (zie hier
e boven voo
or enkele h
hints),kunne
en de volge
ende 2 leer
rm ethoden
n aan de
groep d
deelnem ers w orden vo
oorgesteld:
#M etho
ode 1
Them at
tische discu
ussies:Them
m atische di
iscussies zu
ullen helpen om de th
heorie in de
e praktijk
toe te p
passen en tegel
e ijkertijd efficiënte c
com m unica
atieve vaardi
d gheden te ontw ikkel
len.
e

Stereot
ty
ypen


H
Heeftu ster
e eotypen over
o
ander
re nationaliteiten ofm inderheden
n? W atvoo
or soort?
W aarop zijn ze gebas
seerd (tw eed
dehands ov
vertuiginge
en ofpersoo
onlijke ervaringen)?



G
Geef, indien
e m ogelijk,
k voorbeel
ld
den van si
ituaties w aa
arin nationa
ale stereot
typen
y
tot
m isverstan
nden in hetber
b oepslev
ven kunnen leiden.



W at kunt u doen/hee
eft u gedaa
an om uw negatieve stereotype
en te verm inder
n en?
D
Deelje bev
vindingen in kleine gro
oepen in een
n groepsdi
iscussie!

Cultuur
rs
schok
"25 Gro
ote Cultuurschokken
s
Di
ie M ensen Ervaren Als Ze Reizen."
https://
/w w w .yout
tube.
u com /w atch?v=gQ PKhNbCd6
6g
Bekijk e
eerstde vide
eo overcul
ltuurschokk
ken.Vergee
etnietdatdeze video a
alleen verw ijstnaar
kortere incidenten
n tijdens hetreizen,m aar dater
reen echte cultuursch
hok ontstaa
attijdens
een lan
ngerverblijfi
f n hetbuitenl
e and.Bes
spreek ditonder
o
w erp ver
v volgens in kleine gr
roepen.
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Concep
ptvan ruim te
Lees ee
erst over per
p soonlijke
e ruim te/af
fs
stand van com fort in verschillen
nde culturen
e en/of
bekijk e
enkele video's over Int
terculturele Com m uni
icatie - Ruim te in Vers
schillende Cul
C turen.
Een b
bron kan
n zijn: https://lao
ofutze.w or
rdpr
d ess.com /category/
/space-in-di
d fferentcultures
s/Bespreek
kditonderw erp vervol
lg
gens in klei
ine
n groepen
n.
#M etho
ode 2
Rollensp
pel: Zoek
k een probleem
of een
n uitdag
ging, creë
ëer inter
rcul
c turele
com m u
unicatiesitua
aties en sp
peel ze, en
n bespreek
k en reflect
teer
e ze daa
arna op ba
asis van
kritische
e incidenten.
e Een per
rspectief ka
an zijn om tegenges
stelde situa
aties te spe
elen, de
"juiste"m anieren de "verkeer
rde"m anie
er.

Benodi
ig
gdheden:
Flipchar
rt en m arkeer
k stiften voor
v
de fac
cilitator, com
m puter m et
e internetve
verbinding voor
v
het
afspele
en van video
o's,pennen
n en papier
rvoorde de
eelnem ers om aantek
keningen te m aken,
com put
term etscherm lezerofBraille not
teerders voo
orblinde de
eelnem ers.

Tijd:
1uur(be
eide m etho
oden)

Vragen
n voordiscu
ussies/deb
briefing:
Leren is een proce
es,daarom m oeten trainers en deel
d nem er
rs hun leerp
proces voor
rtdurend
beoordelen.
m zaler ee
en individue
eelschrifte
elijk reflectiever
e slag w or
o den opg
gesteld dat
tals een
Daarom
persoon
nlijke beoordeling fun
ngeert.Hetreflectierap
pportzalfunger
u
en als een leerdagboek,
datlaat
tzien hoe de
d deelnem erzich tijde
ens de activi
vteitheeftont
o w ikkeld.
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11. Toon en vertel
Leerdoe
oel/reden:


D
Deelaspec
cten van hun cultuurm etanderen
n.



O
Ontw ikkelen
e van inzich
htvan w at
tbel
b angrijk is in andere culturen.

Beschr
rijving van de m ethod
ode/aantal personen van de gr
roep w aar
rvoor de m ethode
geschi
ik
ktis:
1. V
Voorafgaan
nd aan dez
ze sessie vraagtde faci
a litatoralle deelnem e
ers om één
n item uit
h
hun land m ee te bren
ngen,datb
belangrijk is voorhun cultuur- iet
ts w atin hu
un ogen
een sym bo
oolis van hu
un cultuure
en belangrijk is voorhe
en persoon
nlijk.
2. E
Eén vooréé
én vraagtde
d facilitato
oraan de deelnem ers om hetitem
m aan de gr
g oep te
p
presenteren
n, het gebruik ervan uit te legg
gen, w aarom het bel
la
angrijk is voor
v
hun
cultuuren w aarom he
etbelangrijk is voorhe
en persoonl
lijk.
3. D
De deelnem
m ers geven
n hetitem d
doorin de gr
g oep,zoda
atiedereen h
hetkan bek
kijken.
4. N
Nadatalle deelnem ers aan de toon en ve
ertel'hebbe
en deelgen
nom en,organi
g seert
d
o een korte feedback-en recens
siesessie.
de facilitator

Benodi
ig
gdheden:
Item s ofobjecten van
v alle dee
elnem ers,o
om te introd
duceren in de
d groep.

Tijd:
25 m inu
uten
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4 Go
oed
de
in
nitiaatiieve
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Activviteite
en voor sociaaal ond
dernem
mersch
hap
1. Tenebris
WWW

https://w
/ w w .tene
ebris.bg/en
n/

EM AIL

booki
ing@
n tenebr
ris.bg

Sam en
nvatting

Het co
oncept "Di
ine
n in the d
dark" w erd in de
jaren '90 ontw ikk
keld doorM ichelReilhac,
h die
e them ar
restaurant in Parijs op
pende.
later een
M eerder
d e restau
urants w e
ereldw ijd hebben
h
het idee
si
sndsdien
gevolgd
en
gem arginaliseer
rd.
d
Voor het
h eerstop
p de Balka
an,is hetconcept
c
volledig ontw ikke
eld doorTen
nebris.Het
tidee is
om de
e bezoeker
rs onderte dom pelen in een
w erel
ld w aar zicht
c niet aan
anw ezig is en de
ander
re zintuigen
n de overh
hand nem en.
e Het
doelis om w erkg
gelegenhei
id te creëren
e voor
m ense
en
m et
e
een
n
verm inderd
gezich
htsverm oge
en, zonder
r een gevo
oel van
m edelijden op te w ekken.M en vindtdatze
rdevolzijn d
dan w ie da
an ook,
nietm inderw aar
m ethun
h sterke en
e zw akke punten.Door de
ongew
w one w erko
om geving b
bijTenebris w ordt
het zi
z cht overbo
odig, m iss
schien zel
lfs een
gebrek.Tenebris is geen pl
lek voor do
onaties,
m aar
r een w er
rkplek w aa
ar slechtzienden
sterke
eren capabelerzijn da
an de rest.

Financ
cieringsbron
nnen

Eerstpr
p ivé,inves
stering van de eigena
aar van
hetres
stauranten
n dan com m ercieel.
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Doelgr
roep(en)

Van st
tudenten tot
o volw asse
enen,die op
p zoek
zijn na
aareen nieu
uw avontuu
ur.
Kw antitatieve
e resultat
ten Hetdi
inerduurtongeveer
o
2 uurà 2,5 uur
u .De
m ense
en m et ee
en visuele b
beperking die er
w erke
en w orden ni
n etbescho
ouw d als kel
k ners,
ze w or
o den "gast
ther
h en"gen
noem d.Erzi
z jn vier
soorten
e m enu's - vlees, vi
is
s, vegetarisch
s en
traditioneel
o
Bul
B gaars.
Ze
w orden
m aan
ndelijks verander
a
d.Erz
zijn 36 zitpl
laat
a sen
in he
et restaur
rant
a , 15 m ensen kunnen
k
tegelijkertijd dine
eren. De ga
astheren zijn vier
blinde
e m ensen.
Kw alitatieve im pa
act Teneb
bris is een sociaalexp
perim ent,w aarbij
m ense
en
m et
e
een
n
verm inderd
gezich
htsverm oge
en de bezoe
ekers kenni
is laten
m aken
n m ethun intrigerend
de w ereld.En het
is één
n,volvan ge
evoel,tast,em otie,geluid en
sm aak
k, vaak rijker
k dan de
e visuele w ereld.
Veelm ensen,di
ie voor hun
n bezoek aan het
restau
urant bang w aren vo
oor de dui
ist
s ernis,
overw innen hun
n angst o
of degenen
n, die
elf w illen ui
u tdagen o
om in com
m plete
zichze
duister
e nis te eten
n,kunnen he
hetdaardoe
en.
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2. BlindArt
WWW

http://
/blindart.lv/
/en

EM AIL

art@ blindart.lv

Sam en
nvatting

Het succesver
s
haal van "BlindArt" is te
danke
en aan de creat
tie van unieke
kinder
rboeken, ook voor ki
inderen m et
e een
beper
rking. "Chasing the So
Sock Thief" is een
verhal
lenboek va
an 4 delen
n, dat best
taat uit
een ver
ve haallijn,gem
g aaktdo
oor leden van
v de
Blinde
envereniging
g van Letla
and en illus
straties
gem aakt door blinde e
en slecht
tziende
kinder
ren uithetinternaatva
van Strasdum
m uiža.
Kinder
ren hebb
ben m et
t behulp van
voorge
em aakte sj
jablonen kl
le
eine gaatjes
e rond
de sjabl
a onen ge
eperforeerd op een papi
p er,
m etw atscherpe
er gereedsc
chap.Vervo
olgens,
m etbe
ehulp van het
h gevoel
lvan
v tast,vu
ulde ze
gem arkeerde vor
v m en m et kleuren
e en
creëer
rde ze ver
rbazi
b ngw ekk
kkende illus
straties.
Het bo
oek w erd gepubl
g
icee
erd in tw ee
e talen,
hetLet
e s en hetEngel
E
s,zow
w elvoor ki
inder
n en
zonde
er beperking
n als voor
r blinden, en het
boek w erd ook vo
oorhen op m aatgem aakt.

Financ
cieringsbron
nnen

Donat
ties

Doelgr
roep(en)

Zow el
l voor m en
nsen m et, als zonde
er een
visuel
le beperking
g.
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Kw antitatieve
e resultat
ten In tien
n jaar tijd w erden m eer dan
n 300
m ense
en m et een (visu
uele) bep
perking
(aanta
albetrokken
n personen/
/w erknem e
ers, gehol
lpen
p
bij hun int
te
egratie in de
aant
ntaluitgevoe
erde stages
s/w erkstage
ges, sam en
nleving,
niet
alleen
via
en
nz.) kortet
ter
e m ijnproject
e en,m aar
r ook door
rhen in
dienst
tte nem en.Ditw erd n
nietalleen bereikt
door em
e pow erm ent en ve
erbetering van
v de
em otionel
o e toest
tand van m ensen m et een
beper
rking, m aar
r ook door
r financiële steun
aan het bedrijfsleven. A
Aanschaffen
n van
digital
le lezers,renover
e
en va
an de kunst
tkam er
van he
etinternaat
tvoorblinde
den,verhogen van
de financi
n
ële steun
e voor m ensen m et een
(visuel
le) beperki
ing,
n zorgen
n voor boe
eken in
Braille voor scho
olen en de Letse Bibl
liotheek
voorBl
B inden en nog
n veelm e
eerw erd gedaan
g
door "BlindArt" om
o het lev
ven van m ensen
m etee
en beperki
ing
n te verbe
eteren.
Kw alitatieve im pa
act Sociaa
alondernem
m en geefte
een kans aa
an een
Hoeve
eelsociaalef
e fectheef
ft
tde deel van
v de sa
am enleving
g, die op één
é
of
ondernem
m ersactivite
eit? ander
re m anierw ordtuitges
sloten,om toch te
Beschrijfde verand
deringen in de w erke
en en te soc
cialiseren,m aarook om
m deel
doe
elgroepen al
a s gevolg v
van te ne
em en aan verschille
ende sem inaries,
ge
eïm plem ent
nteerde goed
ede initiatiev
ven tentoo
onstellingen
n en w orkshops voor
zelfon
ntplooiing en
e om bi
ij iets grot
ters te
horen. "BlindArt" verbindt m et succe
es het
bedrijfsleven m et
e artistieke
ke process
sen en
sociaa
al w erk, en
e bereikt zo een gr
g otere
tevred
denheid va
an betaald w erk, w at
a een
im pac
ctheeft,en nietalleen
n m aar vraa
agtom
donat
ties.
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3. Dialogue
e in the D
Dark in H am
a burg
WWW

dialog
gue-se.com

EM AIL

info@ dialogue-se.
s com

Sam en
nvatting

De m issie van de onde
ernem ing is het
vergem
m akkelijken
n van de s
sociale int
tegr
e atie
van m ensen m et
teen beper
rking,kans
sarm en
en oud
deren,op een
e w ereld
dw ijde basi
is,
s door
m idde
elvan tentoonst
o
ellinge
en en w orkshops.
k
De di
ialoog in het
h donker
r duw t je uit de
com for
o tzone en
n oriënteer
rt je naa
ar een
w erel
ld zonder beel
b den. D
De Blindeng
gidsen
zijn m eester in deze
d
om gev
ving en gev
ven de
bezoe
ekers dus een gevoelv
van veilighe
eid. Al
m eer dan 27 jaar
a is Dialo
ogue in the
e Dark
aanw ezi
e g in m ee
er dan 41 la
anden in Eur
E opa,
Noordd en Zuidd Am erika, Afrika en
n Azië.
M iljoe
enen bezoe
ekers zijn door duizenden
z
blinde
en door de
e tentoons
stelling gel
lei
e d en
hebbe
en in hetdo
onkerleren zien.

Financ
cieringsbron
nnen

De
inkom sten
van
deze
tentoo
onstellingen
n/w orkshop
ps onderst
teunen
de salarissen va
an m ensen
n m et een vi
vsuele
beper
rking en bi
b eden he
en beteken
nisvolle
kanse
en op een job.
o
Zow el
l voor m en
nsen m et, als zonde
er een
visuel
le beperking
g.
Vanda
aag de dag
g is Dialogu
ue in the Da
ark een
interna
ationaalne
etw erk m et
taanw ezigh
heid in
m eer dan 41 landen,
a
als Tentoons
stelling,
W orks
shop, Dinne
er in the D
Dark of een
n extra
edutainm ent for
o m aat in hun cu
ulturele
contex
xt. M eer dan
d
9 m iljoen bez
zoekers
hebbe
en een ervaring op
pgedaan in het
Donke
er en dui
izenden
z
bl
linde gidse
en en
begel
lei
e ders
vinden
w erk
via
tentoo
onstellingen
n en w orksh
hops.Dialogue
o
in
the Da
ark is een van de b
bekendste soci
s ale
onder
rnem ing ter
rw ereld.

Doelgr
roep(en)
Kw antitatieve
e resultat
ten

(aanta
albetrokken
n personen/
/w erknem e
ers,
aant
ntaluitgevoe
erde stages
s/w erkstage
ges,
en
nz.)
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Kw alitatieve im pa
act Zij bi
b eden het
t verkrijge
en van ni
n euw e
Hoeve
eelsociaalef
e fectheef
ft
tde vaardigheden en
n inzichten
n door te w erken
ondernem
m ersactivite
eit? m etee
en internat
tionaal,dyn
nam isch en
n divers
Beschrijfde verand
deringen in de team op
o hetgeb
bied van:Ex
xhibition Research
doe
elgroepen al
a s gevolg v
van & De
evelopm ent
t; Busines
ss Develop
pm ent;
ge
eïm plem ent
nteerde goed
ede initiatiev
ven M arke
eting & Com m uni
ic
catie; Exh
hibition
Conce
eptualization
n & Design
n.
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4. G allerij
WWW

w w w .rehcenter.or
og

EM AIL

info@ rehcenter.or
og

Sam en
nvatting

In janu
uari2019 opende
o
de N
NRCB een galerij,
w aar kunstw erken
k w orden
n tentoong
gesteld,
vsuele
gem aakt door m ensen m et een vi
beper
rking - schi
ilderijen,fot
to's,keram iek en
accessoires. De
e Gallery is een plek
gew or
rden om de
d creatiev
ve vaardigheden
g
van m ensen m et
e een visu
uele beper
rki
k ng te
presen
nteren. De
e opening van de Gal
G lery
heeft de voorw aar
a den ges
schapen vo
oor de
actieve
ve sociale integratie v
van m ense
en m et
een beper
b
king en
e voor d
de bew ustm aking
van het publiek
e ten aa
anzien va
an de
m ogelijkheden van m en
nsen m et
t een
beper
rking.Tw ee
e galeristen
n m eteen vi
vsuele
beper
rking w erke
en in de Ga
allery. Er w orden
them at
a ische
tentoonstel
e lingen
georganiseerd m et w erken
n, gem aak
kt door
m ense
en m et een visuele beperking:
n het
Thraci
ische m oz
zaïek; kera
am ische w erken;
fototen
ntoonstelling;
n expositie van schilder
d ijen.
De Ga
allery biedt m ensen m et een vi
vsuele
beper
rking toegang tot k
kunstw erke
en en
cultuu
ur door m iddel van
n sculptur
ren
e en
tactiël
le kaarten van
v kunstw erken. He
et heeft
een kans
k
gecreëer
e d voor
r m ensen zonder
z
visuel
le beperking
n om de w ereld van
v
de
m ense
en m et een
e
visuel
le beperki
ing te
ervaren.
e

Financ
cieringsbron
nnen

ESF-pr
rogram m a in Bulgarije

Doelgr
roep(en)

Zow el
l voor m en
nsen m et, als zonde
er een
visuel
le beperking
g.
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Kw antitatieve
e resultat
ten Elke m aand orga
aniseertde Gallery,Co
offee in
the Dar
D k. Ieder
reen die dat w ens
st, kan
(aanta
albetrokken
n personen/
/w erknem e
ers, binnen
nkom en, zich laten b
bedienen en
e een
aant
ntaluitgevoe
erde stages
s/w erkstage
ges, koffie drinken in to
otale
dui
isternis
en
nz.) (geblinddoekt
n
).O p deze m a
anierkan de klant
de w ereld van de slech
htzienden en
e de
uitdag
gingen van hetleven in de afw ez
zigheid
van het zicht ervaren. Klanten krijgen
keram ische w erken, tact
tiële kaarten
e en
sculpt
tur
u en die ze m oet
ten ident
tificeren
(geblinddoekt
n
).
Kw alitatieve im pa
act Het ont
o w ikkelen
n van em
m pathie; soci
s aal
Hoeve
eelsociaalef
e fectheef
ft
tde begrip

ondernem
m ersactivite
eit?
Beschrijfde verand
deringen in de
doe
elgroepen al
a s gevolg v
van
ge
eïm plem ent
nteerde goed
ede initiatiev
ven
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Brood in hetdonk
ker(BIND)
Leerdoe
oelen/Reden
en:
Cohesi
ie binnen
n de gem eenscha
ap en persoonlijke
k
transf
form atie; sociaal
ondernem erschap
psm odel;doorbreken van stereo
otypen;em pow
p erm en
ntvan m ensen m et
een visu
uele handi
icap
c

Beschr
rijving van de
d m ethod
de/aantalp
personen w aarvoorde
d m ethode
e geschiktis:
De m et
thode "Broo
od in het donker
d
" is een ontm oet
o ing tusse
en slechtzi
ie
enden en zienden
w aarbi
ij zij als ee
en team w erken en
n brood kn
neden. Het
t aantal ni
iet en w el
l ziende
deelnem
m ers is ge
elijk verdee
eld, bij voo
orkeur bes
staat de gr
g oep uit n
niet m eer dan 20
persone
en.

Benodi
ig
gdheden en
e logistiek
k:
Heteve
enem entvi
indt
n plaats in een donk
kere ruim te (zonderen
nige toegan
ng totlicht,ofdie is
uitgerus
stm etgordi
d jnen ofjal
loezi
o eën,w a
aardoorde
e ruim te vol
lledig donke
eris).
Vóór he
et evenem ent m oeten
n de visue
eel gehand
dicapten ee
en training over de m ethode
volgen.
.Hetis ster
rk aan te be
evelen dat
tzijten m inste tw ee ke
eereerdera
aan een de
ergelijke
kneeds
sessie hebb
ben deelgen
nom en en datzijinfor
rm atie hebb
ben ontvan
ngen overde
d fasen
en de d
doelstellinge
en van hetevenem
e
ent
t.
Heteve
enem entw ordt geleid door een
n facilitator (ziende ofnietziende
e)en een assi
a stent
(ziende).

Voorbe
ereiding voo
ooraf:


Zet plast
tic kom m en
n klaar op tafel,halfzoveel
z
als het
h aantald
deelnem er
rs (als er
bijvoorbee
eld 20 deel
lnem ers zi
ijn
n,zetten w e m aar 10 kom m en neer),m et
t500 tot
600 gram m eelin elke
k kom ;



Plaats bijelke kom zet
z ten een plastic fles
s m et300 á 360 m lw ater (60% van de
hoeveelhe
eid m eel).



-In hetm idden
d
van de
d tafel(s)z
zetten je ex
xtra kom m en,
e van ver
rs
schillende vor
v m en,
w aarin je m eeldoen om te kned
den;
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Verduister
rde ruim te.



Leg stukjes
s papierklaar
a m etde nam en van
n de m ense
en m eteen
n visuele be
eperking.
Zo kiezen de zienden
n partners o
om een team
m van 2 pe
ersonen m e
ee te vorm en.
e

De beg
geleideren persoon m eteen visu
uele beperki
k ng gaan sam
s en de v
verduisterde
e ruim te
binnen en doen hu
un schorten
n aan.
De zien
nde deelnem
m ers trekke
en de nam e
en van de visueelgeh
handicapten
n uitde sch
haalom
de team
m s te bepal
len.
De zien
nden doen
n een blinddoek
n
om en gaan
n de verdu
uisterde ru
uim te binne
en, m et
onderst
teuning van
n de assist
tent.Ze spreken de naam
n
uitva
an hun par
rtner en vi
inden
n
de
persoon
n m etde hu
ulp van de assistent.

INTROD
DUCTIE:(5 m inuten)
De beg
geleidergee
efteen inlei
iding overw atertijden
ns hetprog
gram m a za
algebeuren
n en w at
er klaar
rstaatop de
d tafels (ko
om m en m e
etm eelen w ater).Daa
arna nodig
gtde begel
lei
e der de
deelnem
m ers uitom
m gezam en
nlijk hun ha
anden op te w arm en
n en een lic
chte m assa
age aan
elkaarte geven.

KEUZE V
VAN EEN TOPI
TO C:(5-10 m inuten)
De begeleiderstel
ltaan de gr
roep vooro
om hetthem
m a van het
tbroodbakk
ken te kieze
en en als
de groe
ep geen ide
ee heeft,stel
e thij/zijere
een voor.
Voorbeelden van them a's:vr
rijheid,vertrouw en,ui
itdagingen,een nieuw
w begin.He
etthem a
egrijpelijk en
e belangr
rijk zijn voor
ralle deelne
em ers;het
tm ag niette abstractzi
z jn ofte
m oetbe
ver afst
taan van het
h dagelijkse
k leven v
van de dee
elnem ers.Het
H m oet o
ook een the
em a zijn
w aaraa
an de deel
lnem
n ers ge
em akkelijk m etaforen kunnen
k
toe
ekennen di
ie verband houden
m etde verschillen
nde bestand
ddelen van hetbrood.

INGRED
DIËNTEN TOE
EVOEGEN:(202 30 m inu
uten)
Tw e
ee deelnem ers kneden
n in één kom
m.


ZOUT EN SUI
S KER:De begel
b
eider
rgeeftaan de groepen tw ee pot
tjes door- één
é m et
zouten één
n m etsuike
er,die zo la
angs elk tw eet
e algaan.Elke deeln
nem erdoet
tzouten
suiker in he
etpotje,da
athij/zijdee
eltm etzijn/haar
n
partner
n .Terw ijlze hetzou
uten de
suiker toev
voegen, m oet
o en de d
deelnem ers antw oorde
en op de v
vraag die door de
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facilitatorw erd gestel
ld (bijvoorbe
eeld:Suiker
r- w elke vo
oorw aarden
en heb je no
odig om
je vrijte voe
elen? Zout-w atw eer
rh
houdtje er
rvan
v om je vr
v ijte voelen
n?)


ZUURDEEG
G/GIST: De begeleider
r nodigt al
lle deelnem ers uit om te definiër
ë en w at
zuurdesem voor hen
n betekent
t, m et in gedachten
n het spec
cifieke them
m a. De
b
begeleider
rvoegtgist
ttoe aan el
lke kom en
n nodigtelke
k deelnem er uitom te delen
w atzijn/ha
aar beteken
nis is van z
zuurdesem /gist.Hetw ordtaanb
bevolen om slechts
één w oord te gebruike
en als m et
ta
afoor/definitie (bijvoor
rbeel
b d:w at
tm
m otiveertje om vrij
te zijn?)



W ATER:De deelnem er
rs voegen w atertoe aan de bloem
m.

Voorbeelden van m etaforen voor
v de ing
grediënten van
v hetdee
eg:
de kleine deel
d tjes m eel kunnen
n gem akke
elijk verloren
e gaan, m aar w an
nneer ze
M eel: d
verenig
gd zijn in ee
en brood he
ebben ze ee
en grootbe
elang en een grote w a
aarde
Zout:m oeilijkhede
en,uitdagingen,
n
negat
tieve kanten
n
Suiker:g
geluk,sterke
k kanten,tevredenheid,positieve
e aspecten
Zuurdesem /gist:m otivatie,st
teun van bu
uitenaf,spe
eciale om st
tandi
a gheden
n
de bindend
de factor
W ater:d

KNEDEN
N:(20 m inu
uten:10 m inuten in de k
kom + 10 m inuten op de
d tafel)
De beg
geleidervraagtde team
m s om te k
kneden op zo'n m anier
e hetdeeg te kneden datéén
van hen
n kneedten
n de ander
rde kom va
asthoudtof
fdatze bei
iden
d kneden
n m etéén hand
h
en
de kom vasthoude
en m etde andere.D e deelnem ers kneden
n hetdeeg
g tothetgl
lad
a is en
gem akk
kelijk gevo
orm d kan w orden. In
ntussen ga
aat de beg
geleider lan
ngs hen heen
h
en
verdeel
lthetdeeg in tw ee gel
lijke delen.Iedereen kn
needtverde
erzijn stukj
je deeg.

VORM :(10 m inuten
n)
De beg
geleidernod
digtde deelnem ers ui
itom van he
etdeeg een
n vorm offig
guurte m aken,
a
die
verband
d houdtm et
e hetbesproken onde
erw erp.On
ndertussen ver
v zam eltd
de begelei
ider
d alles
w atnie
etm eer nod
dig is (kom m en,fless
sen)en bren
ngthij/zijde
d kruiden m ee w aar
rm ee de
deelnem
m ers hun vor
v m en/scu
ulpturen kun
nnen versier
e en.
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VOELEN
N VAN DE FIGUREN:
G
(10 m inuten)
Als iede
ereen klaar
r is m ethetvorm en e
en versieren
n,nodigtde
e begeleide
er de groep
p uitom
naar re
echts of naar links te gaan om de figuren
n van de an
ndere deel
lnem ers te kunnen
aanrake
ken en te raden
a
w atze
e voorstelle
en.De bege
eleiderm oe
etde deeln
nem ers van
n tevoren
vragen om niette vertellen w elke figuu
ur/sculptuur
r ze van he
etdeeg heb
bben gem aakt
a .Na
deze ac
ctiviteitgaan
n de deelne
em ers terug
g naarhun
n oorspronk
kelijke plaat
ts.

DELEN:(10-15 m inu
uten)
ilitator nodi
igt elke dee
elnem er ui
it om te de
elen w at hi
ij/zijheeft g
gevoeld tijdens
d
het
De faci
kneden
n.

CHOCO
OLADE*(opt
tioneel):
De beg
geleider de
eelt de groep
o m ee d
dat elk van
n hen een stuk van tw ee versc
chillende
chocola
aatjes zalkr
k ijgen en nodi
n gtde he
en uitom te raden w el
e ke sm aak
k van choco
olade ze
hebben
n gekregen.

LICHT TE
TERUG AAN :
De beg
geleider ko
ondigt aan
n dat dit h
het einde is van he
et evenem e
ent en da
ankt alle
deelnem
m ers voorhun
h deelnam e.Hetlich
htgaatterug
u aan.

Benodi
ig
gd m ateriaal
a :
Tafels d
die geschiktzijn om te kneden;s
schorten;oo
ogdeksels;kom m en,s
schalen voo
orw ater
(flessen
n);producten
e voor het
tkneden (m eel,zout,suiker,zuu
urdesem /gi
ist,w ater,kr
k uiden);
schalen
n voorhetbakken
b
van brood (alum
m inium vor
rm en/schal
len);oven;k
keukengerei
e

Tim ing:
2 uren

Vragen
n voorgesp
prek/debrief
e ing:
Hetver
rv
volg kan in kleine groe
epen gebeu
uren,bijvoo
orbeeld per
r4

W atis

de
d suiker
het
h zout
de
d zuurdes
sem ofde gi
g st

in ver
ve trouw en?
?
in vrijheid?
in uitdagingen?
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het
h w ater

in een nieuw b
begin?
in het
h verw ezen
enlijken van
een
n droom ?
in je w erk ofst
tu
udie of
leve
en?

V.I.SS.I.ON drama
aoefen
ningen
n voor vocaaal en fyysiek
zelfvvertrou
uwen
De hier
ronder voor
rgestelde oef
o eningen zijn ontw ikkel
k d m ethetoog op h
hetopbouw
w en van
licham e
elijk en m ondel
o
ing ze
elfvertrouw e
en bij jong
geren m et een
e visuel
le beperking
g in het
kader v
van het "Vi
isual Im pai
irm ent Soc
cial Inclusion
n ON" Eras
sm us+ pro
oject - w w w .visionerasm u
usplus.eu. De
D selectie hieronder
r bevat al
lleen die oe
efeningen die nuttig w orden
geacht
tvoorhethu
uidige proj
ject
e en de d
doelgroep.Ver
V trouw en
n opbouw e
en doorm iddel
d
van
-oefeningen
n is een
n succesv
svol instrum
u ent geb
bleken vo
voor een goede
dram akarakte
erontw ikkel
ling
n van jon
ngeren in h
het algem een.
e
Als het
t gaat om het schepp
pen van
voorw a
aarden voor een goed
de ontw ikke
keling en ze
elfontplooiing
n van een
n jongere m et een
visuele beperking zijn dergel
lijke oefenin
ngen levens
sveranderen
nd gebleke
en.
Voorda
atw e overga
aan tothet
tkiezen en com bineren van oefen
ningen,w illen w e je eer
e stw at
basisinf
form atie ge
even overde
d elem ent
te
en w aarm ee
e je rekeni
ing dientte houden,ongeacht
de keuz
ze en richting
n van de te volgen w orkshop.Deze
D
belang
grijke elem e
enten,w aa
arm ee je
rekenin
ng m oet ho
ouden bij het
h voorbe
ereiden van
n een w or
rkshop voo
or deelnem ers, die
slechtzi
iend zijn, zi
z jn hier sa
am engevat
t en w erde
en gebase
eerd op de
e ervaring,
, die de
partner
rs hebben
n opgedaa
an tijdens de national
o e w or
rkshops en
n de afsl
s uitende
internat
tionale w ee
ek.

1. Aantal
ldeel
d nem er
rs m eteen v
visuele bep
perking
Om het
tm inim um - en m axim um aantal
ldeelnem er
e s te bepal
len in één g
groep houd
d je best
rekenin
ng m et de
e behoeften
e en ver
rw achtingen
n van de deelnem e
ers die je bij de
w orksh
hopactiviteiten
e w iltbetrekken.
e
Kleiner
re groepen - tot 10-12 deelnem e
ers zijn m akkel
a
ijker te m anagen
n, ook m et
tm inder
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begelei
iders. Er is tijd en aandacht
a
v
voor elke individuele deelnem e
er en zijn of haar
behoef
ften.Eris ge
eïndividual
liseerde ond
dersteuning
g en veeldu
uidelijkere feedback voor
v elke
opeenv
volgende se
essie,w atui
u teindelijk le
eidttoteffectiviteitvan hetw erk.
Grotere groepen - 20, 30
0 of m eer
r deelnem ers - kun
nnen w ord
den gebruikt voor
opw arm ingsactivi
iteiten,om m ensen in de stem m ing te bren
ngen voor a
actie,om sa
am en te
zingen,
,om de deelnem ers een
e groeps
sgevoelte.Het
H opsplitsen van ee
en grotere gr
g oep in
kleinere groepen m aakt ge
ericht w er
rk m ogelijk.
k Activiteiten
e in een grote groep
o
zijn
uitsteke
end geschi
ikt
k om alle deel
d nem ers op te w ar
rm en en he
en te helpen
n zich in te leven in
de m et
th
hode,die tijdens de training m o
oetw orden
n gebruiktdoor
d
m idde
elvan opbe
eurende,
stim uler
rende en em
m otionele act
a iviteiten..
2. Aantal
lbegel
b
eider
rs en voorw a
aarden w aar
a aan zijm oeten vol
ld
doen
Hetide
eale begelei
e dersteam bestaatui
it één hoof
fdbegel
d
eide
er,die hettem po bep
paalt,de
instruct
ties geeften
n hethele proces vol
lgt.Deze hoof
h dbegel
lei
e der heeft
tten m inst
te één of
tw ee m edebegel
lei
e ders, die van tijd to
ot tijd, op basis van
n het oorsp
pronkelijk gekozen
g
program
m m a,oefeningen aan
nbieden en
n begeleide
en.Uiteinde
elijk w ordt
thetw oord nadien
terugge
egeven aan
n de hoofdb
begeleider,die de de
eelnem ers bl
b ijftonder
rs
steunen tijdens
d
het
proces.
.Hetbegel
lei
e dersteam bestaatui
itdeskundi
igen,
g
die ee
en goed visu
sueelbew ustzijn en
begrip hebben, ervaren zi
z jn in het
t w erken m et jonge
eren en in het gev
ven van
w orkshops. De verde
eling van d
de taken on
nder de team
e leden w ordt, sam
m en m et
dram aw
specifie
eke instruct
ties,in de be
eschrijving van elke oe
efening w or
o den opgen
enom en.Da
aarnaast
w ordt e
elke groep
p begeleid door de z
zogenaam de
d helpers,
s volw asse
enen die zi
z ch niet
bezigho
ouden m et
thet dram agedeel
a
te van de w or
o kshop, m aar m et h
het w elzijn van
v alle
deelnem
m ers.De ve
erantw oordel
d ijkheden van de hel
lpers ligtin hetgebied
d van de ver
rzorging
van de
e deelnem er
e s. De he
elpers verla
aten de w orkshoprui
im te alleen
n w anneer
r zij een
deelnem
m er m oeten
e ondersteunen
e
en d
de deelnem ers zelfbl
lijven bijvoo
orkeur nooitachter
zonder
rhun helper
rs.
n transnat
tionale gro
oepen, zel
lfs w annee
er som m ig
ge of de m eeste
In het geval van
deelnem
m ers een gem
g eensch
happelijke ta
aalhebben
n,is hettoch
h een goed
d idee om tolken in
te schak
kelen.Deze
e m ogen zi
ich nietin d
de actie m engen.
e
Zijgeven korte vertalingen
n van de
instruct
ties van de
d begelei
e ders, zod
dat de de
eelnem ers het hele proces en alle
elem en
nten/stadia/
/taken/oef
feni
e ngen du
uidelijk begrijpen.De w orkshopl
le
eiders gebr
ruiken in
datkad
derbesteen
nvoudige taal
a en korte zinnen.

3. Duurtijd van hetge
ehele proce
es en de tussent
us ijdse sessi
s es (bije
eenkom sten
n)
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De duu
urvan een sessi
s e is be
estnietlang
gerdan 1 uur
u en 20 m inuten ind
dien je geen
n pauze
inlast,o
of2 uurm eteen korte pauze voo
orde deelne
em ers.De beper
b
king v
van de dee
elnem ers
kan voo
orgevolg hebbend
h
da
atsom m ige
en snellerm oe kunnen
n w orden d
dan anderen.Hetis
raadzaa
am tussen
ndoor te vr
ragen hoe zij zich vo
oelen en of
o iem and een pauz
ze nodig
hebben
n.
Hetvol
lledige proc
ces kan,af
fhankel
h
ijk va
an deelnem
m ers en opzet,variëre
en in duur.Hetkan
gaan va
an 20 tot25
5 bijeenkom
m sten,als h
hetdoelhet
topbouw en
n van vaard
digheden is.
s Als het
doel ee
erder is om
m een gem
m eenschapp
pelijke productie te realiseren, k
kan de w or
o kshop,
opnieuw
w afhankel
lijk van de com plexite
eit van dez
ze productie,
e een klei
in
ner aantal
llangere
bijeenko
kom sten nod
dig zijn.

4. Setting:
:w atis ernodi
n g (op ge
ebied van m ateriaalen
n plaats)
De ruim te w aar een
e w orksh
hop m oetw orden geh
houden,m oet
o w orden
n gecontrol
leerd en
goedge
ekeurd aan
n de hand van een lijstvan vei
iligheidseise
en.W aar re
ekening m ee
e m oet
w orden
n gehoude
en, is het gebruik va
an kleuren
n en contrasten, ver
rm ijden van
n te fel
(tegen)licht,te veel
llaw aai...
Het be
enodigde m ateriaal voor
v
elke w orkshops
sessie is af
a hankelijk van de gekozen
g
oefenin
ngen. Bij de
e beschrijvi
vng van de
e oefening
gen is er tel
e kens een
n deel gew
w ijd aan
"benodigde m ater
rialen.

5. Doelst
tel
e lingen van
n de w orksh
hops
De doe
elstellingen van een w orkshop ha
angen van
n verschillen
nde dingen
n af.Als ee
en groep
nieuw is en nog nooi
n tbijditsoor
t
tactiv
viteiten betrokken w as,is hetbel
langrijkste doel
d
om
hetfysi
ie
ek en m ond
deling zelfver
ve trouw en v
van de dee
elnem ers te ontw ikkel
le
en doorm iddel
d van
dram a-oefeningen
n.
Als de groep ech
hter al eer
rder derge
elijke w orks
shops heef
ft gevolgd en ervaren
n en er
oralzelfver
rtrouw en w er
e d opgebo
ouw d,kan het
h doelvan de w orks
shop zijn da
atzijeen
hierdoo
stuk vo
oorbereiden
n om zichzel
ch f m ee
e te prese
enteren of
f dat zij w erken aa
an hun
leidersc
chapsvaardi
d gheden.Ze
Z kunnen dan bijvoo
orbeeld een
n w orkshop
p voorberei
e den en
uitvoere
en voorand
dere deelne
em ers m en
n een visuele beperking
n ofvoorz
ziende deel
lnem ers.
Afhanke
elijk van w at
a de speci
ifieke situat
tie vereist,kan
k je een aantaloef
feningen ki
iezen op
basis v
van de doelen die je w il bere
eiken, en een
e
aantal
l van de a
andere oef
feningen
present
teren m eteen
e train-de
e-trainerpe
erspectief.
6. Tools voor
vo hetm oni
o toren van
an hetproce
ess en het
tevalueren van de te behal
b
en
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doelen
Als je een w orks
shop begint
n , stel je b
best vooraf een lijst m et vrage
en op, w aarbij de
deelnem
m ers m eteen
e visuele beperking
g feedback kunnen ge
even om je te helpen
n m etde
selectie van oefeni
e ngen of
f m et de aanpak va
an de w orkshop. Je stelt een
n aantal
kw alitei
itscriteria op
p - op bas
sis van reac
cties,gedrag
a en feedb
back van d
de deelnem ers m et
een vi
is
suele bepe
erking (m at
a e van tev
vredenheid,
d zelfbeoor
rdeling van
n het nive
eau van
eigenw aarde en zelfvertrou
uw en, na de w orksh
hop, m oei
ilijkheidsgra
aad, bereikt
k in de
unicatie m et
e peers en
n m etderde
en – alda
an niet visueelbeperk
kt). Laat hier
e bijelke
com m u
deelnem
m erindividueel
d
feedback geven.
.De begelei
e ders kunn
nen hetop zich nem en
n om de
feedbac
ck te organ
niseren en te verzam el
len.
O nderd
delen van het
h VISIO N -opleidings
sprogram m a - oefeningen m et
trichtlijnen

1. H
Hetgezelschap
sc
vorm en
e
De voo
orgestelde oefeningen
n zijn bedo
oeld om de jongeren
n m et elka
aar kennis te laten
m aken,een gezon
nde groepsdynam iek
k te creëren
n en de jon
ngeren zich
h op hun ge
em ak te
laten vo
oelen bijel
lkaar
k .Ditlei
idttotde vo
orm ing van een groep
p,een ensem
m ble van jonger
o
en
m et ee
en visuele beperking,
n
die be
etrokken zi
z jn bij de
e w orksho
op en al
llen een
gem een
nschappel
lijk doelheb
bben. Dit s
soort relatie tussen de
e deelnem e
ers is van cruciaal
belang.Zelfvertrou
uw en ontst
taatnietal
lleen door zelfbew ust
tzijn en het
tverm ogen
n om op
jezelfen
n je capac
citeiten te ver
ve trouw en,
,m aar ook
k door je co
ollega's te leren kenne
en en te
vertrouw
w en, als een team te w erken, e
elkaar te st
s eunen en
n te geloven
n in het fei
e t dat je
prestat
tie afhangtvan
v de pres
statie van d
de anderen
n en ook van
n jezelf.M e
etandere w oorden,
hoe je sam enw er
rktm etand
deren,de w ereld in het
h algem ee
en,is even
n belangrijk voor je
zelfvertrouw en als je eigen ge
evoelens en
n percepties
e overjezelf.
Deze o
oefeningen zijn belan
ngrijk voor
r het begin van de w or
o kshop. Z
Ze m oeten grondig
w orden
n uitgevoer
rd tijdens de
e eerste een
n oftw ee se
essies en da
an in hetko
orttijdens een
e paar
volgend
de sessies
s. Zo w ordt
d er sam e
enhorigheid gevorm d en w orde
en ook de
e regels
vastgel
le
egd die de
d groep m oet volge
en. Deze regels w or
rden aan h
het begin van de
w orksh
hops aan ieder
e een voorgesteld e
en ook doo
or hen goe
edgekeurd.
.De regels kunnen
geïntrod
duceerd w orden doo
or de bege
eleiders, m aar ze kun
nnen ook opgesteld w orden
sam en m et de gr
g oep zelf. De richtlijn
nen w orden
n aan alle deelnem e
ers ter bes
schikking
gesteld zodat zijze
z op om het even w elk m om ent
e kunnen raadplege
en. De beg
geleiders
verw ijze
en telkens opnieuw naar
n
regel
ls
s, w anneer
r zij dit nod
dig vinden of een situat
u ie dit
vereist.
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Bij de o
opbouw va
an het ens
sem ble w or
rdt ook het
t opleidingsteam voo
orgesteld, zodat
z
de
deelnem
m ers een dui
d delijk ide
ee hebben m etw ie zijsam
j
en w er
e ken.De tra
ainers/beg
geleiders
m oedig
gen de jong
geren ook aan
a om te v
vertellen w ie ze zijn en
n w athun v
verw achting
gen zijn.
Deze ke
ennism aking
n van de deel
d nem ers m etelkaa
aris vooralvan
v belang
g voorgroep
pen,die
eerdern
nog geen cont
c actheb
bben gehad
d m etelkaa
aren elkaar
rdusn nietk
kennen.He
etdoelis
de dee
elnem ers de
d gelegenh
heid te ge
even zich voor
v
te stel
llen en m e
et elkaar kenni
ke s te
m aken;hetcom for
o tniveau va
an de deel
ln
nem ers te ver
v hogen;een
e ongedw
dw ongen sf
feer
e voor
discuss
sie en groep
pscohesie tot
o stand te brengen.
Het delen van ve
erw achtinge
en bepaal
lt de doelst
s ellingen van
v de trai
ining of se
essie en
bepaal
lt de algem
m ene richt
ting van he
et w erk vo
oor de groep
o
(b.v. se
electie van
n dram a
oefenin
ngen,die he
etm eestnu
uttig en effic
ciëntzoude
en zijn m et
tde specifie
eke groep).De taak
van het
ttrainingsteam
e
is de gr
g oep jonge
eren te helpen
p bijhetrealiseren e
en verw oor
rden van
de verw achte resu
ultaten.
W annee
er m edisch
he gegeve
ens niet re
echtstreeks aan de deel
d nem er
rs kunnen w orden
gevraag
gd,kunnen
n de m entor
o en/ouder
rs/leerkrach
hten op sch
hoolevent
tu
ueelgeraad
dpleegd
w orden
n,zodatde beste aanp
pak kan w o
orden gekoz
zen.
Op bas
sis van de
e doelstellingen
n
van d
de w orksh
hop en het
t onderw er
rp van de training
present
teerthettea
am van beg
geleiders in hetkortde
d activiteiten
e die zulle
en plaatsvinden,
n
de
duur er
rvan,hetve
erw achte aant
a albijee
enkom sten en een aantalopties
s voor de afsluiting,
die gel
le
eidelijk totéén
é m oeten
n w orden te
eruggebrac
cht-bijvoor
rbeel
b d een p
presentatie voorde
gem een
nschap,vo
oor de scho
ool,een flas
sh m ob,de
eelnam e aa
an een fest
tivalofiets anders.
De dee
elnem ers kr
rijgen opties
e ken w or
rd
den onder
rst
s eund bijhet
h vorm ge
even van hun
h idee
voorde
e afsluiting van
v de w or
rkshop.
De hieronder uitgel
g egde oe
efeningen voor het "sam enstellen van h
het Ensem bl
b e" zijn
opgebo
ouw d rond de volgend
de them a's:
:
-Inleidi
in
ng en naam
m spelletjes
s/activiteiten
n
-Oefen
ningen om te laten zien
n w ie w e zi
ijn en w atw e denken en
e voelen
-Oefen
ningen om ver
v trouw d te raken m e
etde ruim te
-Oefen
ningen om gr
g oepscohe
esie en een
n gevoelvan
n veiligheid op te bouw
w en
Voorge
esteld
Dinos Ar
ristidou,UC
CAN
door
Naam van de Paren m aken
a
ng
oefenin
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Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

5-10 m inu
uten
Nieuw e m ensen on
ntm oeten en
n m ethen sam enw er
rken op een
n veilige
en leuke m anier
M etvertrouw
o en en in een snel
ltem po sam
m enw erken
Hetlichaa
am op een creatieve m aniergebruiken
Niets
Per 2. De
e begeleide
er roept di
ingen
n
die in duo's vor
rm en en de
d beide
leden van
n hetteam beelden deze
d
dingen
n uitm eth
hun lichaam
m ,op de
telvan 10 seconden.
Voorbeel
lden:
Ham er en
e spijker/
/m es en vor
v k/schoen
n en voet
t/
/m uzikant en zijn
instrum en
nt/kop en s
schotel
Ditis een
n snelle oef
fe
ening.De begel
b
eiderlaatde duo
o’s steeds w isselen,
zodat de
e jongeren de kans krijgen om
m m et ver
rs
schillende m ensen
sam en te w erken. O
Om dat het
t snelgaat
t, stim uleer
rt het onm iddellijke
sam enw er
e king.Het
tis ook een
n leuke introduct
o
ie toth
hetgebruik van het
lichaam .

Evaluat
tie
Sam env
vatting
van de evaluatie

Voorge
esteld
door
Naam van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal

a s er van p
partner w ordtgew isse
eld,m oeten
n de jonge
eren zich
Telkens al
voorstellen
e en elkaa
ar de hand
d schudden
n.Na de oe
efening m oet
o en de
jongeren hun partn
ner bedanke
en.Ditform aliseertde
e kennism aki
a ng en
elkaars nam
m en te onthouden.
h
helptde leerlingen e
M ethoev
veelverschi
illende m en
nsen heb je sam engew
w erkt?
Hoe ging
g het?
Dit is boe
eiend en le
euk, alle jonger
o
en do
oen volop m ee en hebben er
duidelijk pl
p ezierin.

M ared Ja
arm an,UCA
AN
Hetreuze
enhuis
5-10 M inu
uten
Om sam en
e te w erk
ken en elka
aar snel te leren ken
nnen op ee
en leuke
m anier.
Om hetlichaam
c
op te w arm en en de gees
stcreatiefte laten denken.
Niets
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Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie
Sam env
vatting
van de evaluatie
Voorge
esteld
door
Naam van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie

In groepj
jes van 5 of 6. De
e begeleider roept v
voorw erpen
n in het
'Reuzenhu
uis'en de g
groep m aa
aktdeze di
ingen
n
m eth
hun lichaam
m op de
telvan 10 seconden
n. De enige
e regelis da
atiedereen
n in de groe
ep fysiek
m et elkaa
ar verbond
den m oet zi
z jn. Bv. 'In het huis va
van de reus
s ligt de
tandenbo
orstelvan d
de reus /stoel
o /horloge
e /zonnebr
ril/souveni
irvan de
Eiffeltoren
n.
De leider
r m oet ee
en verhaal
l m aken m et de vo
oorw erpen en de
deelnem er
e s vragen
n om ideeë
ën over w at
a er in he
et Reuzenh
huis zou
kunnen zi
ijn.
Hoe voel
lde
d jijje ged
durende de oefening?
Ditis een zeerboeie
ende oefeni
ing,die gew
w oonlijk leu
uk w ordtge
evonden.
Hethelpt
tde jongere
en om sneleen
e sam en
nw erking to
otstand te br
b engen
M egan John,
Jo
UCAN
N
Handklap
p doorgeve n
5 M inuten
n
Om de gr
roep m eerte laten focu
ussen.
Beginnen
n te function
neren als ee
en team en naarelkaa
arluisteren.
W erken aan
a coördin
natie en ritm e
Plezierm aken
a
Geen
De begel
lei
e derlegtd
de oefeningen aan de groep uit.D
De groep m oeteen
individuel
le handklap
p rond de cirkeldoor
rgeven. De
e begeleide
er begint
bijvoorbeeld m et he
et doorgeve
ven van een
n handklap
p aan de per
p soon
links van hem ; de persoon links
n van he
em m oet d
dan een handkl
h
ap
doorgeve
en aan de p
persoon link
ks van hem
m ,enzovoor
rt.Ditgaat
tzo door
totdat de handklap de leider opnieuw ber
b eikt. De
e begeleider
d geeft
daarna nog
n een han
ndklap ron
nd en m oed
digtde groe
ep aan om deze in
een versn
neld ritm e door te ge
even. Hier
rop kunnen
n verdere var
v iaties
bedachtw orden en v
verschillden
nde ritm es
Hoe voel
lde
d je je tijde
ens de oefeni
e ng?
Vond je de
d energie en de verhogi
h ng van de snelhei
id van de oef
o ening
prettig?
ew erktm et
tde anderen?
e
Hoe heb je sam enge
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practices

Sam env
vatting
van de evaluatie

Dit is ee
en leuke o
oefening vo
oor een di
iverse groe
ep. Het he
elpt hen
coördinat
tie en focus
s te ontw ikke
kelen en teg
gelijkertijd plezierte m aken.
a

Voorge
esteld
door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen
M ateria
aal

Bernard Latham ,U CAN

Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

STOKKEN
5 -10 m inuten
Ruim telijk bew ustzijn en een inleiding totdans
d
en bew
w eging.
1 m lange
e bam boes
stok perdee
elnem er.Let
e op:zorg ervoordat
tergeen
ruw e ran
nden zijn en
n datde dee
elnem ers begel
b
eid w o
orden als datnodig
is.
M uziek:suggest
s
ie "S
Sacrifice",van
va Lisa Ger
rrard ofder
rg
gelijke
Ditis een
n oefening d
die ook als een
e voorstel
e ling kan d
dienen.
Het introduceer
o
t he
het w erken in duo’s en het a
aanvoelen van de
bew eging
gen en em
m oties van
n een par
rtner. Het luisteren naar
n
het
specifieke
e m uziekst
tuk is belangr
a ijk. Het
t zal de sf
feer bepal
len, de
deelnem er
e s helpen
n m et het geluid en ritm e en de sam en
nw erking
bevorder
ren m etde d
duopartner
r.
Zoek een
n partner.G
Ga tegenove
erelkaarst
taan.Ieder
rvan jullie kr
k ijgteen
stok.
n uiteinde va
an je stok aan
a je partner
n .Houd b
beide uiteind
den vast
Geefeen
m etallee
en de toppe
en van je w ijs-en m idd
denvingers.
Luisterna
aarde m uz
ziek.
Je benen
n m oeten ru
uim uitelkaa
arstaan,zo
odatje vrije
erkan bew egen
e
en
je evenw ichtbeterka
kan bew aren.
e
Jijen je duopar
d
tner
rzijn m etel
lkaar
k
verbon
nden via de
e stokken.Begin te
bew egen
n.Langzaam
m .Verken de
d ruim te.W anneerje je m eerve
ertrouw d
voeltm et
telkaar,bew
w eeg je sam en doorde
d ruim te.Je kan bijvo
oorbeeld
ook je knie buiten,je arm strekk
ken,enz.
Een van jullie kan de
e leiding ne
em en en de
e anderkan
n volgen.Ver
V ander
ook eens
s van rol. W erk sam en. Vertrou
uw op elk
kaar. Zoek uit w at
m ogelijk is.
Bied m inim ale onde
ersteuning en laatde deelnem er
rs hun w eg
g voelen
in de m uz
ziek en bew
w eging. M oedi
o g elkaa
arverbaala
aan.

173

4.Good p
practices

Evaluat
tie

Sam env
vatting
van de evaluatie

Voorge
esteld door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur

Doelste
ellingen

M ateria
aal

Hoe voel
lde
d je je tijde
ens de oefeni
e ng?
W atvond
d je hetleuk
kst?
W elke m uziek zou je w illen gebr
g uiken de volgend
de keer da
at je de
oefening doet?
Ditis een
n oefening d
die door diverse jongeren w ordt
tgew aarde
eerd.De
keuze va
an de m uzi
iek is belan
ngrijk, w an
nt die bepa
aalt de sfee
er en de
snelheid van de bew
w eging.Zo
org ervoordat
d de deel
ln
nem ers de
e stok op
verantw oor
o de w ijze gebruiken.

Tsvet
ta Baliyska
a-Sokolova,School“L
Louis Braille
e” & Playback
theatre “H ere a
and now ”
SOCI
IOM
O ETRIE
15-20
0 m inuten (k
kan ook ui
itgebreid w or
o den tot60
0-80 m inut
ten
e als
erop
p heteinde een m om ent
e van het
tuitw isselen
n van ervar
ringen
w ordt
d toegevoe
egd)
Sociom
o etrie is e
een w etensc
chap voorhet
h bepalen
n van de po
osities
in de
e groep (zi
ie
e:"Psychod
dram a - de
eel1" door
r Jacob M oreno).
Het doel
d
van d
deze oefen
ning is elka
aar spelen
nderw ijs te leren
kenn
nen.Sociom etrie legtde
d posities binnen de groep bloo
ot,de
status
u en de ka
karakteristiek
ke kenm er
rken – en d
dit visueel
l,door
,
posi
itionering in de ruim te.
.De m ethod
de is snele
en leuk.Op basis
van 55 7 criteria kunnen de
e begeleide
er en de gr
roep elkaar snel
beter
rleren kenn
nen
Een pl
p aats m etv
vrije ruim te
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Uitvoer
ring van de
oefenin
ngen

De begeleiderh
heftnotie va
an psychod
dram a en s
sociom etrie.Eerst
steltde
d begelei
id
derde criter
e ia vastop grond w aa
arvan hijof
fzijde
groep
p zalverde
elen,sam en
n m etde vo
olgorde w a
aarin ze aan
n bod
kom en.
e
De cr
riteria kom e
en overeen m et:
- De groepsken
nm erken - is heteen ni
n euw e gro
oep,kom ter
e een
nieuw
w lid/ nieu
euw e leden
n bij, is het
h een va
aste groep
p m et
w isse
elende dyna
nam iek enz.
- De doelstellin
ngen van de
d sociom etrie - elkaa
ar leren kennen,
posi
ities binnen de groep bepal
b
en,de
d relaties b
binnen de gr
g oep
onde
erzoeken,ve
verborgen conf
c licten on
ntdekken,e
enz.
- De groepsdyn
nam iek en de om stan
ndigheden
n en kenm er
e ken,
w aar
rin hetzich afspeelt
De begel
b
eider stelt een cr
c iterium voor. Bijvoor
rb
beeld: "ops
stellen
volge
ens lengte - van de gr
g ootste na
aar de klei
in
nste", of vo
olgens
schoenm aat,of
fvolgens leeftijd -van de oudste n
naarde jon
ngste,
olgens han
ndpalm groo
otte (kan een overgan
ng zijn naar de
of vo
oefen
ning "zoek
k de hande
en"). Nadat
t het criter
rium is bep
paald,
bepa
aaltde groe
ep de volgo
orde en doe
etditzonde
erenige hul
lp van
de begel
b
eider
r. De bege
eleider vraagt aan e
elke deelnem
n er
afzon
nderlijk w a
at zijn of haar
h
posi
itie is en laat elkeen
n ook
indivi
vdueeluitle
eggen w aa
arom ze di
ie bepaalde
e plaats he
ebben
ingen
nom en.Bijuitbreiding van deze oef
o ening ka
an de bege
eleider
vrage
en of er iem and gr
g aag van plaats zo
zou verand
deren.
Bijvoo
orbeeld: "Is er iem
m and, die graag va
van een ander
a
dierenr
e iem teken
n zou w illen
e zijn?" Al
A s iem and
d dat beve
vestigt,
vraag
gt de bege
eleider hem
m /haar w at
a hij/zij zo
ou w illen zi
ijn en
m oed
digt hem /h
haar aan om naar een plaat
ts te gaan
n, die
over
reenkom
e
tm etditdierenr
e iem teken
n en te zien
n hoe hij/z
zijzich
daar
r voelt. De begeleider
r vraagt nu
u hoe het v
voelt om op
o de
nieuw
w e plek te zijn en de
e deelnem er
e antw oor
rd
dt.Aan het
teind
vraag
gt de beg
geleider in w elke po
ositie elke deelnem er
e het
gege
even criter
riu
um zou w illen afron
nden. Nada
at iedereen
n zijn
posi
itie heeftbe
epaald en over
o
de positie van de
e anderen uitleg
hoor
rde,
d brengtd
de begelei
ider
d hetvolgende
g
criter
rium aan.
Dat kan
k te m ak
ken hebbe
en m et het
tkiezen van
n iem and ui
u t de
groep
p. Bijvoorb
beeld: "leg je hand op de sch
chouder va
an de
perso
oon aan w ie je iets he
eelpersoon
nlijks zou to
oevertrouw en"
e ,of
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Evaluat
tie

Verslag
g van de
evaluat
tie

"leg je hand op
p de schou
uder van de
d persoon
n op w ie je zou
vertrouw
o en in g
gevalvan nood"
n
,of"leg
e je hand op de scho
ouder
van de
d persoon
n die je zou
u kiezen voo
oreen dram
m atische (of
o een
kom ische)rol.
Erzijn tw ee voo
orw aarden - je m ag jezel
e fnietki
ie
ezen,en je m oet
een keuze
k
m ak
ken.Nadat
tiedereen dat
d gedaan
n heeft,voe
ertde
bege
eleidergesp
prekken m et
e elke deel
lnem
n er.
Hoe voel
v de je je tijdens deze oefening
g?
W as hetcom for
rtabelvoorjou?
Hoe zou je de interactie m et je m edespel
e
ers evalueren?
? Hoe
w as de interact
tie m etde begel
b
eider?
Deze
e aanpak is zeer w aardevol, m aar kan s
sterke gevo
oelens
oproepen,vijan
ndigheid,co
onflict,een uitbarsting
g.De bege
eleider
m oet
tgetraind z
zijn om m et
tzo'n situat
tie om te ga
aan.Ander
rs zou
heteen
e negatie
efeffectkun
nnen hebben op de g
groepsdyna
am iek
en de
e sfeervan hetuitvoer
ren van de oef
o eningen
n.
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Voorge
esteld door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van de
oefenin
ngen

Evaluat
tie

Ina G erginova & Aleksand
derEvtim ov
v,FDCBPCS
S & Playba
ack
theatre “H ere a
and now ”
De Vo
oelcirkel

7-10 m inuten
Hetgevoel
g
krijgen deeluitt
t e m aken van
v een gr
ro
oep,de and
derte
voelen,
e de afsta
and te verkl
lei
e nen en m eervertrou
uw d te raken m et
licham
m elijk cont
ta
act.Hetver
rhogen van
n hetpersoo
oonlijk bew ust
u zijn
voor
r de inner
rlijke gew aar
a w ordinge
en, in rel
la
atie is m et
e de
ande
eren.
Geen
n
De begel
b
eiders nem en de
eelaan de
e oefening.
.De sfeer is van
grootbelang.D e ruim te m oetstilen vei
v lig zijn.
steltde groep voorom
m een cirkel
lte vorm en
n door
De begeleiders
ars handen
n vastte hou
uden en de
e ogen te sl
lu
uiten.
elkaa
De begeleiderv
vraagtde deelnem ers om de tw e
ee handen di
d e ze
vasthouden
h
te o
onderzoeke
en.W elke is groter, w arm er,za
achter,
natter
e en com fortabeler om
o vast te houden? De deelne
em ers
bean
ntw oorden de vragen in hun ho
oofd zonder
r te spreke
en.De
vrage
en zijn erop
p gerichtde
e sensatie voor
v de and
derte focussen.
Ieder
reen doete
een klein st
tapj
a e naarvor
v en.De b
begeleidervr
v aagt
de gr
g oep om de m anier
e w aarop ze elkaar
r vasthouden te
veran
nderen en h
hette doen
n "op de m ani
a ervan g
geliefden"m etde
vinge
ers gekruist
t.M eer vragen:Hoe is hetnu an
nders? Voe
elje je
op je gem ak of
fniet? Kom ter energi
ie door? Ge
eefje ofon
ntvang
je,of
fallebei? Vi
in
nd je de en
ne hand fijner
n dan de a
andere?
Ieder
reen doetw eer een kl
k ein stapje naar voren
n.De bege
eleider
vraag
gt de groe
ep om be
eide m ense
en naast elkaar ron
nd de
schou
uders te om
m helzen.Vo
oelje je op je gem ak o
ofniet? W at
a is er
ande
ers?
Ieder
reen doetw eereen kl
lei
e n stapje naar
n
voren.
De begel
b
eider v
vraagtde deel
d nem er
rs om in 1 e
enkelw oor
rd hun
gevo
oelte delen.
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Verslag
g van de
evaluat
tie

Een em otionele oefening,
, die een gevoel
g
van
n verbonde
enheid
creëe
ert m etde m ensen om
o je heen
n en die je in staat st
tel
e t de
versc
chillen, de overeenko
om sten, de belangrijk
ke relaties op te
m erken
k en te aa
anvaarden.

2. V
Vaardighed
den opbouw
uw en
Ditblok
k,datm eer
rtijd in beslag
a neem ten hetbelan
ngrijkste deelvan de V
VISION-opleiding
beslaat
t,om vatses
ssies en oefeningen,g
gerichtop het
h overw inn
nen van vastgestelde
problem
m en en het
topbouw en
n van de vaardigheden
n en hetver
rtrouw en,w aarde
deelnem
m ers naarst
s reven,doorm iddelv
van ludieke en bevrijde
ende theate
er-oefening
gen.De
hierond
dervoorges
stelde oefen
ningen kunn
nen op m od
dulaire bas
sis w orden g
gebruikt-door
d
de
trainers te selecter
ren,afhank
kelijk van de
e specifieke
e groep en de
d behoefte
en/verw ach
htingen.
Voorge
esteld
door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal

Dinos Aristidou,UCA
AN
Palm op Hand
H
10-15 m inut
n en
Zelfverzek
kerd bew eg
gen en geb
bruik van de
e ruim te
Gebruik van
v hetlicha
aam
Gebruik van
v verschi
illende richt
tingen en ni
iveaus
v
Verbinding
n en sam e
enhorigheid m etander
ren
Geen
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Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie
Verslag
g van de
evaluat
tie

Voorge
esteld
door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen
M ateria
aal

Deelnem er
e s beginne
en m etdoo
orde ruim te te lopen,d
de ruim te te voelen
en te erva
aren.Deeln
nem ers strekken
e
hun ar
a m uiten g
gebruiken deze
d
om
zich door
rde ruim te te bew egen
n terw ijlde begeleider
rpassende
e m uziek
speelt.
De begel
leider introd
duceerthet
tidee van 6 bew egin
ngsrichtinge
en (links,
rechts,om
m hoog,om laag,voor
r,achter)en
n vraagtde deelnem er
rs om al
deze richt
tingen te ve
erkennen.
rken in du
De deelnem
n ers w er
uo’s. De ee
en legt zijn handpalm op de
bovenkan
nt van de hand van de ander
r. De ene d
duw t lichtjes naar
beneden en de ande
ere duw tlicht
c jes naar
rboven zod
daterw atsp
panning
is.
arverbonde
en blijven,bew
b egen d
de tw ee nu doorde
Terw ijlze m etelkaa
ruim te -som
s s leidte
een van hen
n,som s de ander,w aa
arbijde lei
idi
d ng van
de een naar
n
de a
ander verschuift, de ruim te ver
rkennend en
e in 6
richtingen
n bew egend
d.
Hoe heb je de ruim te ervaren? Hoe voelde
e je je?
Hoe leid je en hoe vo
olg je? W at
theeftje voo
orkeur?
Ditis een
n krachtige oefening over
o
leiden
n en volgen
n en hoe w e som s
kiezen/no
odig hebbe
en om te lei
e den en som s kiezen/
/nodig heb
bben om
te volgen
n. Het bo
ouw t vertrouw en en
n verbind
dingen op tussen
deelnem er
e s en ver
rtrouw en in het geb
bruik van d
de ruim te en het
lichaam .
Bernard Lat
L ham ,UC
CAN
Schouder
r,nek en ho
oofd
5 -10 m inut
n en
Licham elijk zelfbew u
ustzijn en co
ontrole
Geen
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Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie

Verslag
g van de
evaluat
tie

Voorge
esteld
door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal

Hetis bel
langrijk ero
op te w ijzen
n datde vo
olgende oef
feningen hel
h em aal
aan het
t begin va
an een trainingsprogr
o am m a w orden gebr
g uikt.
Zelfbew us
stzijn en 'je eigen ruim te kennen
n zijn belan
ngrij.De deelnem er
m oet zich
h fysiek op
p zijn gem
m ak voelen
n vooralee
er de rest van de
w orkshop
p te kunnen
n doorlopen
n.
Begin m etin een neu
utrale posi
itie te staan,d.w .z.m et
tde benen
n ruim uit
elkaaren de arm en langs je zi
ij.Tilbeide schouders op en prob
beeruw
oren te raken m etje schouders.Ga terug naar
n
neutra
aal.Herhaa
al4 keer
ar neutrale positie.Ci
irkelnu de rechter sch
houder 4 ke
eer naar
Terug naa
achteren, herhaal m et linke
er schoude
er. Herhaa
al nu m et beide
rs sam en.
schouder
Terug naa
ar neutraal
l:Cirkelje hoof
h d naar
rrechts her
rhaal4 kee
er.Cirkel
hoofd naa
arlinks her
rh
haal4 keer
r.
Staande in neutraal
ldraaihoof
fd naarlinks
s dan naar
rrechts - he
erhaal4
keer.Bew eeg als laa
atste hetho
oofd om hoo
og en dan o
om laag -he
erhaal4
keer
Vond je ee
en van die b
bew eginge
en m oeilijk?
?
Hoe voelje je nu je d
de oefening
gen hebtge
edaan?
Deze oef
fening stel
lt de bege
eleiders in staat om eventuele fysieke
m oeilijkhe
eden van de
e deelnem er
e s te ident
tificeren.
Bew eging
g en verbi
in
nding m et
t het fysiek
ke zelf is v
vaak m oei
ilijk voor
m ensen m eteen vis
suele beper
rking.Als je deze oef
fe
ening doet
t,zorg er
dan voor
rdatje aud
dio alle bew
w egingen beschr
b
ijften
n help w aa
ar nodig.
Zachte aanm
a
oedigi
ing en en
nthousiasm e zijn ess
sentieel vo
oor een
succesvol
lle sessie.

Ina G ergi
inova
n
& Ale
eksanderEvt
Ev im ov,FDCBPCS & P
Playback theat
h re
“H ere and
d now ”
Lichaam sb
beelden
10-15 m inu
uten
Het hoof
fddoel
d
is te leren zi
z ch uit te drukken m et het lichaam ,
verbeeldi
ing
n te gebr
ru
uiken en ve
erschillende
e m anieren
n te ontdek
kken om
abstracte concepten en concret
te voorw erpen
p te belich
cham en.
Geen
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Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie

Verslag
g van de
evaluat
tie

De begel
lei
e der begin
nteen gesp
prek over de
d lichaam s
staal.Hij/z
zijm aakt
duidelijk dat er ge
een goede
e en foute m anier v
van uitdruk
kken is.
Vervolgen
ns w ordtde
e leden van
n de groep gevraagd om m etee
en pose
een w oor
rd uit te be
eelden: een
n klok, een boom , een
n zon, een
n bloem ,
verschillen
nde dieren,
,liefde,vriendschap,
e
booshei
b
d,e
een ontm oeting en
m eer... Af
fhankelijk v
van de leef
ftijd en dyn
nam iek van
n de groep kan de
oefening per
p pose in tijd bepe
erkt w orden
n. De oefen
ening transf
form eert
langzaam van een p
pose,naareen
e bew eging en tens
slotte een da
ans.
Hoe voelde
d je je tijde
ens de oefen
ning?
W as eree
en beeld da
atje op een
n bijzondergoede
g
m an
nierhebtge
ecreëerd
(volgens jou)
o ?
W atvind je van de ui
itvoeringen doorje m edel
e eerlinge
en?
Een interessant
e
e oef
fening,die de m ogelijkheden van
an hetlichaam staal
onderzoek
kt,om versc
chillende vo
oorw erpen,gevoelens
s,em oties en
e acties
uitte beel
lden.W ann
neerhetlich
haam ten vol
v le w ordtb
benut,kan heteen
uitstekend
d com m uni
ic
catiem idde
elzijn,nietal
a leen in het
ttheater,m aarook
in hetdag
gelijks leven
n.
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3. Ideeën del
len,
e spelen en
e creëren

De oefe
eningen in di
d tdeelzijn gebaseer
rd op een inspi
n ratiepakketm etve
erhalen,m yt
y hen en
legende
en, dat is gem aakt om
o te inspi
ireren en ideeën aan
n te bieden
n w aarrond
d de de
activitei
iten zich kun
nnen ontw ikkelen.He
etinspiratiep
pakketis be
eschikbaar
rop de w eb
bsite van
hetproj
ject:http://w
/w w w .vision
n-erasm usp
plus.eu/pag
ges/other.php.
p
Voorge
esteld door
Dino
os Aristidou
u,UCAN
Naam
van
de Een ver
v haalani
im eren
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
40 m inuten tot1uur
Doelste
ellingen
Thea
ater m aken,m etgebr
rui
u k van lich
haam en s
stem om sc
cènes,
locat
ties en verh
haallijnen te creëren
M ateria
aal
Geen
n
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Uitvoer
ring van de
oefenin
ngen

Dit is een activ
viteit voor een hele groep. He
et is een goede
g
introd
ductie tot fysiek thea
ater en het
t levert sne
el resultaten op,
zoda
atje hetin o
ongeveeran
nderhalfuu
urkan realis
seren.
Kies een verhaa
al-m ythen,sprookjes ofeen beke
kend verhaa
al
Ident
tificeer: voo
orw erpen, locaties, act
a ies uit het verhaa
al en
ZOND
DER HET VE
ERHAAL TE LEZEN ga je erm etde
e groep m ee
e aan
de sl
s ag door z
ze om te zetten in ee
en actie, ge
ebaseerd op
o de
vrage
e die je stel
lt.
Voor
rbeel
b den:
 Hoe late
en w e de luc
chtzien?
 Hoe late
en w e een ber
b g zien?
de godin zi
ijn?
 W ie zald
 Hoe late
en w e haar
rreizen zien
n?
 W ie zalM edusa zijn?
n
 W ie zalh
hetverhaal
lw illen vertel
e len? enz.
Als je alle act
ties/anim at
ties hebt door
d genom en, lees je qls
bege
eleiderhetv
verhaalvoo
oren voertde
d groep d
de acties zoa
als ze
die gel
g eerd heb
bben,begeleided doorde voorge
elezen w oo
orden.
Na een
e eerste d
doorloop kan
ka je verde
er m etde g
groep repe
eteren
en tot
o slothetre
esultaatpresent
e
eren.

Evaluat
tie
Verslag
g van de
evaluatie

Voorge
esteld door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen
M ateria
aal

Hoe ver
v telje een
n verhaal,m etbehulp van theate
er?
Hoe creëerje ee
en scène?
Deze
e aanpak levert snel
l resultaten
n op, ieder
reen w ordt
t erbij
betrokken
o
en ie
edereen he
eeft evenve
eel belang bij het ver
rtellen
van het verhaa
al. Het laa
at jongeren
e zien da
at m et lich
haam ,
bew egi
e ng en s
stem hele w erelden kunnen
k
wo
orden gecreëer
e d.
Hetgeef
g tdeeln
nem ers een
n gevoelvan
n prestatie en laatzien
e dat
theat
tereen ster
rke m anieris om verha
alen te verte
ellen.
Bernar
n d Latham
m ,UCAN
Gezi
icht
c en
5 -10 m inuten
Gezi
icht
c sexperes
ssies begrijpen
Geen
n
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Uitvoer
ring van de
oefenin
ngen

Evaluat
tie
Verslag
g van de
evaluat
tie

Ditiseen
s
oefeni
ing m etde volledige gr
g oep en ee
en goede m anier
voor
r de deelne
em ers om m et de be
egeleider te delen hoe zij
em ot
ties van he
et gezicht ui
u tdrukken.Dit is bijzo
onder belan
ngrijk,
om da
at het voo
or een zien
nde trainer
r som s m o
oeilijk is om
m de
gezi
icht
c suitdrukk
kingen van
n een pe
ersoon m e
et een vi
vsuele
bepe
erking te int
terpreteren.De oefeni
ing
n m oetop
p een lucht
tige en
leuke
e m anier b
benaderd w orden en kan het be
est in een kring
geda
aan w orden
n.
 Ga in de
e neutrale houdi
h
ng staa
an.
 Laateen
n blijgezichtzien.
 Laateen
n verdrietig gezi
g chtzien
n.
n boos gezi
icht
c zien.
 Laateen
 Herhaal
lditzo vaak
k als je w ilt.
 Snellere
en sneller.
 Ga in de
e neutrale posi
p tie staan
n.
 Steek je tong uit.
 Bew eeg hetnaarrecht
e s.
 Bew eeg hem naar
rlinks.
 Om hoog
g.
 Bew eeg hem naar
rbeneden.
 Herhaal
lditzo vaak
k als je w ilt.
eren sneller
e.
 Ga snelle
Hoe succesvolto
oonden de
e deelnem ers de verei
is
ste em otie?
?
h tde be
egeleiderge
eleerd over
rde deelnem
m ers?
W atheef
Het is belangrijk om te docum
d
enter
ren of een jongere m oeite
heef
ftm ethetui
itdrukken va
an gezichtsem oties.

4. Presentatie
Hetdoe
elvan deze
e oefeningen
n is de dee
elnem ers te helpen bijde afrondi
in
ng van hetpr
p oces
w aarin zijkiezen hoe
h zijzichz
zelfw illen p
presenteren
n en w atzijm etbehulp van de
dram aw
w orkshop hebben
h
gel
leer
e d/gebou
uw d/ontw ikkel
k d.
Voorge
esteld

Dinos Aristidou,UCA
AN
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door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur
Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tie

Verslag
g van de
evaluat
tie

Voorge
esteld
door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur

De papier
rstrom
10 m inuten
n
Hetgebrui
u k van stem en geluid om sfeerte scheppen
n en plaatse
en
en situat
ties te b
beleven. Luistervaardi
d gheden ontw ikkelen.
e
Sam enw erking ont
tw ikkelen door te luisteren. Een stor
rm
uitbeelden
n.
Een groot
tblad uiteen
n krantper
rdeelnem er
r
De deelne
em ers staa
an in een cirkel. Iede
er houdt ee
en groot vel
v
krantenpa
apiervertika
aal(dus in de
d lengte)voor
vo zich.
De begel
lei
e der legt u
uit dat ze allem aaleen
e hevige
e regenstor
rm
zullen creë
ëren die za
achtjes zalbeginnen,m etalleen
n een briesj
je,
dan zalui
itgroeien tot
teen paarregendrupp
pels die op de bladeren
e
vallen en dan
d toteen
n hevige reg
genstorm ,voor
v dathet
tw eertotee
en
zachte reg
genbuien u
uiteindelijk st
s ilte kom t.
De groep m oetaand
dachtig luist
s eren,de regenbuiop
pbouw en en
e
hem dan toteen stille afsluiting brengen.De
D begeleid
dervraagtde
d
deelnem er
e s zich voor
rte stellen dat
d ze erge
ens binnen zitten.
Stilte. Dan
n begint de
e begeleide
er m et hetzachtjes be
an
ew egen va
papier. De groep n
neem t het langzaam over en gebruikt het
h
papierom hetgeluid van de regen te creë
ëren dooro
op hetpapi
ier
te tikken,te knijpen,te w rijven.Ga
G zo door
rtotde groe
ep terug is bi
bj
stilte.
Hoe voelde
d dataan?
?
Hoe creëe
erje sfeer,m etgeluid en
e objecten
n?
Hoe w erkt
ten jullie sam
am en als gr
roep
Deze oefeni
e ng gaato
over sam en
nw erking,di
d e totstan
nd kom tdoor
te luisteren
e en sam en te w er
rken,
k
bijna als een o
orkest, elkaar
aanvullend
d, initiëren
nd en elka
aars bijdrage
a
ontw ik
kkelend. H et
bouw took
k concentra
atie en focus
s op.
M ared Ja
arm an and M egan Jo
ohn,UCAN
Kum ala Vi
V sta
15-20 m inut
n en
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Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van
de oefe
eningen

Evaluat
tion

Verslag
g van de
evaluat
tie

Luisteren naar
n
elkaar
ren w erken
n als een groep.
Ontw ikkel
len van luis
ster-,com m unicatie-en
n coördinat
tievaardigh
heden.
Opw arm en
e van de s
stem en het
tleren van een
e nieuw lied.
Geen
In een grot
o e groep g
gaatde beg
geleiderin het
h m idden van de kring
n staan
en begint
teen ritm e d
datde hele groep m oe
etnadoen.
.
Hetritm e is een voor
rtdurend kl
lappen
a
van de handen
n en een klap
a op de
knieën.
tritm e heef
ftopgepikt,geeftde be
egeleiderde
d groep
Zodra de groep het
de opdracht
a
de tek
kst te herha
alen. De lei
e der kan d
de snelhei
id of het
volum e va
an een liedj
je verander
ren en hetliedje blijven
n herhalen tothijer
zekervan
n is datde g
groep hetliedj
e e kent.
De groep w ordtdan
n verdeeld in tw ee groepen
o
A en
n B.Op ditpuntzal
de leiderzich bijéén
n groep vo
oegen en is hetde taa
ak van de gr
g oepen
om te zingen
n
en elk
kaar na te zi
z ngen.De begeleider
r geeftgroe
ep A de
opdrachtom te begi
in
nnen en gr
roep B om de
d tekstte h
herhalen.
e de m elo
odie kunnen
n w orden nagel
n
ezen in de video's op de
De teksten
w ebsite van
v het pr
ro
oject – w w w .vision-er
e asm usplu
us.eu – title of the
video “Kum
m ala Vista”
”.
Hoe voelde
d je je?
Heb je ge
enoten van hetconcer
rtdatje m et
e de ander
re deelnem ers hebt
gem aakt?
Hoe heb je m ethen sam engew
w erkt?
Een zeer boeiende o
oefening,di
d e de jong
geren helpt
tzich zelfve
erzekerd
m m ing aan
n hetpubliek te presen
nteren.
en in een goede stem

5. R
Reflectie en
n afsluiten
Hetdoe
elvan de oe
efeningen,die in hets
slotgedeelte zijn opgen
nom en,is d
de
opleidi
in
ngsw orksho
op sam en te vatten en
n de deelne
em ers in staat
a te stellen
n m eteen gevoel
g
van vol
ld
doening te vertrekken.
Voorge
esteld door
Naam v
van de
oefenin
ng
Tijdsduu
ur

Tsvet
ta Baliyska
a-Sokolova,School“L
Louis Braille
e” & Playback
theatre “H ere a
and now ”
Delen
n
20-30
3 m inuten
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Doelste
ellingen

M ateria
aal
Uitvoer
ring van de
oefenin
ngen

Evaluat
tie
Verslag
g van de
evaluat
tie

Ditis een oefen
ning om ee
en w orkshop
p sam en te vatten.Do
oor te
delen
n kan ieder
re deelnem erzich bew
w ustw orde
en van zijn eigen
ervar
ringen en ontdekki
ingen,
n
kw al
a iteiten en
n nadelen
n. De
ande
eren,die na
aarhetdel
len
e luisteren
n,herkenne
en som m ige
g van
hun eigen gev
voelens en
n ervaringe
en, ze ver
rd
duidelijken voor
zichz
zelf begripp
pen w aarvan
va ze zich niet bew u
ust w aren en
e ze
begr
rijpen de an
ndere perso
oon beter.
Geen
n
De deel
d nem er
rs zitten in een kring.
n Ieder deelt zijn/haar
n
ervar
ringen van
n de w or
o kshop sp
pontaan o
of volgens
s de
kring
gvolgorde. BELANGRI
IJK: de begel
b
eider(s
s) staan geen
aanv
vallende of negatiev
ve kritiek toestaan; de deelne
em ers
m oet
ten alleen aangem oe
edigd w orden
d om hu
un gevoelens
e te
delen
n.
Vragen over de gevoe
elens van de deel
ln
nem ers bi
ij het
deel
lnem
n en aan
n de w orksh
hops.
Voor
r de begel
leider geef
ft deze oefening feed
dback over w at
succe
esvol w as, en w at - m inder; of er in h
het vervolg een
onde
erdeel is da
at beter w eggel
e
aten w ordt, w at
t er in zijn/haar
n
w erk kan w or
rden verbe
eterd, of er voor e
elke deelnem
n er
afzon
nderlijk is g
gezorgd en oferaan de
d behoefte
en van de gr
g oep
als geheelis vol
ldaan.
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Evaluat
tievragen
Evaluat
tie van een
n w orkshop
psessie
- W atv
vond je het
tleukst? (ka
an een ond
derdeelvan
n de sessie zijn,een sp
specifieke oef
o ening,
interact
tie m etanderen,com m unicatie m etde facilitators)
-W as e
eriets datje nietleuk vond?
v
(zelfd
de als hierbo
oven)
-W atka
an erverbe
eterd w orde
en? (idem a
als hierbove
en)
- W ath
heb je gelee
erd? (overjezel
e f- vaar
rdigheden,talenten,int
n eresses,in
nspiraties,angsten
-overje m edeleer
rlingen,ove
erde begel
le
eiders,over
rhetleven in hetalgem
m een)
- W elke
e aspecten van de ses
ssie gaven je hetm eeste vertrouw
w en? (w aar
rdenk je datje het
bestge
epresteerd hebt
h ...)
- W as d
de tijd die aan de se
essie bestee
ed w erd vo
oldoende? Zo niet,ho
oeveeltijd m oeter
volgens
s jou aan be
esteed w or
rden?
-W atvo
ond je van je partners ofpeers?
- W as d
de tijd gew
w ijd aan de
e afzonder
rlijke oefeni
ingen voldo
oende? Zo
o niet, w at m oet er
volgens
s jou verand
derd w orde
en?
-W as e
ervoldoend
de tijd voorpauze?
p
- W atz
zou je nog ver
v anderen
n? (indien ie
ets ...w aar
rschi
s jnlijk ge
erelateerd a
aan iets,da
atje niet
leuk von
nd)
-Nog a
andere sugg
gesties?

Algem e
ene evalua
atie van de w orkshop
- W at v
vond je het leukst? (denk
d
aan a
activiteiten en oefeningen,
n
intera
actie m et ander
a
en,
com m u
unicatie m etde facilitat
tors)
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-W atvo
ond jue het
tm instleuk
k? (zelfde al
ls hierboven
n)
-W atka
an erverbe
eterd w orde
en? (idem a
als hierbove
en)
- W ath
heb je gelee
erd? (overjezel
e f- vaar
rdigheden,talenten,int
n eresses,in
nspiraties,angsten
-overje m edeleer
rlingen,ove
erde begel
le
eiders,over
rhetleven in hetalgem
m een)
- W at h
heb je nog
g m eer m eegenom
e
en
n uit de er
rvar
v ing? (de
e gevoelen
ns die u tijdens
d
de
w orksh
hop vergeze
elden en de
e em oties d
die u nu ervaart,specifieke kenn
nnis ofvaar
rdigheid,
vriends
schappen)
- W elke
e aspecten van de w orkshop gav
ven je hetm eeste vertrouw en? (w aardenk je datje
hetbes
ste hebtgep
presteerd ...)
-W atbetekenteen
n goede be
egeleider? (v
vertelons hoe
h jijje een
n goede be
egeleidervo
oorsteltgheden om te com m uni
u ceren m eten om te gaan m et
e jongeren
n in hetalgem
g een,
vaardig
begrip van hoe te w erken
n m et jon
ngeren die visueel gehandi
g
cap
pt zijn, sp
pecifieke
vaardig
gheden ...)
- W elk advies zo
ou je aan een begel
leider geve
en? (hoe ka
an een be
egeleider zi
z jn/haar
prestat
ties verbet
ter
e en volge
ens jou, om
m te voldoen
d
aan jouw visie van een
n goede
begelei
ider...)
-Hoe la
ang duren de
d sessies vol
v gens jou
u best?
-W atis de beste hoeveel
h
heid tijd voore
een pauze? Voorde lun
nch?
- W at is het belangr
a ijkste deel
d
van ee
en w orksho
op? (de oe
efeningen, het rollens
spel, het
vertellen
n van verha
alen,ofm isschi
s en de p
pauzes)
- W atz
zou je veran
nderen? (al
ls eriets is ...datw aa
arschijnlijk te m aken h
heeftm etiet
e s datje
nietleuk
k vond)
- W atis essentiee
elen m oetbehouden
b
blijven? (iets w atvolgens
g
u nooi
itw eggelat
ten m ag
w orden
n uiteen w or
o kshop m et
e deelnem e
ers die visu
ueelgehand
dicaptzijn)
-Nog a
andere sugg
gesties?
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