Vormingstraject Ruimte Maken
Gedetailleerd programma
INPUT
Starttweedaagse: maandag 6 en dinsdag 7 mei - Brussel - JES Sleep-in - 09.30 tot 16.30 uur
We kijken naar participatie als naar een ijsberg. In de voormiddag starten we boven de waterlijn, met
visies en kaders over participatief werken. We leggen zo een stevige theoretische basis voor de rest
van het vormingstraject. In de namiddag duiken we onder het wateroppervlak. Onder begeleiding
van Labo vzw onderzoeken we onderliggende machtsverhoudingen en overtuigingen die minstens
evenzeer ons participatief werken beïnvloeden. ’s Avonds zetten we enkele ontmoetingen op met
sociale organisaties en bottom-up werkingen in de buurt.
Op dag twee brengen we je uitgangspositie in kaart. Vanuit welk vertrekpunt vat je dit traject aan?
Ook staan we stil bij je dromen en plannen: welke eindgebruikers heb je voor ogen? Welke
resultaten wil je graag realiseren?
Dag 3: Luisteren – donderdag 23 mei 2019 - Antwerpen - Madame Fortuna - 09.30 tot 16.30 uur
We inventariseren wat je al weet over deze thema’s en welke kennisbronnen je kan aanboren. Maar
we gaan vooral in op de (ervarings)kennis en deskundigheid van de gebruikers waar je nog geen weet
van hebt. Waar liggen de mensen die je wil bereiken zelf van wakker? Welke initiatieven nemen ze in
de vrije tijd? Hoe matchen hun noden met het aanbod? We gaan samen na wie je kan bevragen, wat
je precies te weten wil komen en welke creatieve werkvormen je hiervoor kan inzetten. Vanuit de
LCD-methode reiken we heel wat tips en oefeningen aan. Na de sessie kan je aan de slag om je eigen
luistertraject op te zetten.
Dag 4: Creëren - donderdag 17 oktober 2019 - Brussel - Forum Kaaitheater - 09.30 tot 16.30 uur
De ontwerpdenkers van Twisted Studio leren je hoe je creatief aan de slag gaat met de input uit de
luisterfase. Je krijgt opnieuw inzichten, maar vooral heel veel concrete oefeningen voor co-creatie. Je
leert hoe je vanuit het delen van verhalen op zoek kunt gaan naar patronen en thema’s in de
verzamelde info. En hoe je via een aantal creatieve technieken tot inzichten en uitdagingen komt die
voortvloeien uit deze informatie. Daarna gaan we over naar manieren om met een groep tastbare
initiatieven uit te denken die snel en eenvoudig in de praktijk kunnen getest worden. Aan het einde
van de deze dag beschik je over de nodige bagage om zelf een creatiefase op te zetten en te
begeleiden.
Dag 5: Doen - donderdag 28 november 2019 - Antwerpen - Citypirates - 09.30 tot 16.30 uur
Creatieve ideeën en geslaagde experimenten zijn nog niet altijd een garantie voor effectieve
verandering. Soms bedenken mensen nieuwe dingen, maar houden ze in de praktijk toch vast aan
het vertrouwde. Een project kan dan een goede hefboom zijn om nieuwe ideeën toch in praktijk om
te zetten. In deze laatste dag, leren we je hoe je zo’n project uitschrijft en hoe je collega’s, bestuur
en/of partnerorganisaties mee krijgt in dit nieuwe verhaal. Hoe maak je binnen de strakke planning
en de dwang van de bestaande activiteitenkalender toch ruimte voor nieuwe initiatieven? We
denken ook verder in termen van duurzame oplossingen en gaan na hoe we kunnen vermijden om in
de beruchte ‘projectencarrousel’ te belanden.

INTERVISIE
De intervisiemomenten plannen we op 27 juni, 19 september, 5 november en 10 december 2019. In
principe komen we in de voormiddag samen, maar we kunnen hier ook van afwijken. Ook de locaties
leggen we vast samen met de deelnemers.
Tijdens de intervisie vertrekken we vanuit jullie concrete ervaringen bij het implementeren van de
verschillende fases in dit traject. Eventuele struikelblokken in je organisatie, in je omgeving of bij
jezelf komen aan bod. De tips en suggesties van de andere deelnemers en de begeleiders van Demos
versterken je in het proces dat je aflegt. De intervise kan ook werken als een steun en een stok
achter de deur om het traject vol te houden.

