Learning Community WIDW – 4 November 2021

De fysieke bijeenkomst van onze Learning Community op 4 november werd gekenmerkt door afscheid van Jose, Leon
en Inge en kennismaking met Marnix, Andrea, Ilona en Suzanne. Samen met Ellen en Suzan hebben we stil gestaan bij
de vraag:
Wat heb JIJ als individu gebracht of ga je brengen binnen dit project?

Een leuke vraag om eens over na te denken. Al gauw viel op hoe
betrokken iedereen is, door vooral te benadrukken wat we binnen het
project belangrijk vinden, waar de focus natuurlijk ook ligt.
Toch is het leuk (en nuttig!) om ook te kijken naar de persoonlijke
toegevoegde waarde. Iedereen brengt wat anders mee en dat komen
we in de samenwerking ook tegen. Het zorgt voor een leuke dynamiek
met goede discussies en soms ook wat spanning natuurlijk. Maar door
elkaar te blijven vinden en uitdagen kunnen we met en van elkaar
leren. Samen doen is samen leren.

Leervraag
Tijdens deze bijeenkomst hebben gewerkt met een centrale leervraag:
Hoe bereiken we mensen in kwetsbare posities?

Om onze ideeën hierover uit te wisselen hebben we gebruik gemaakt van Persona’s. De bedoeling hiervan was om
vanuit onze kennis en ervaring gezamenlijk “het juiste recept” te bedenken.
Werken met Persona’s
Het werken met Persona’s kan helpen om beter te begrijpen wat de kenmerken van onze
doelgroep zijn. Dit kan worden ingezet als hulpmiddel tijdens werkvormen in het
werkveld en op bestuurlijk niveau om beleid te maken. Op de website van Movisie vind je
een aantal handige tools die je hiervoor kunt inzetten.

Online receptenboek: een stappenplan om mensen in kwetsbare posities te bereiken

1. Kies een doelgroep (een Persona)
2. Maak een lijstje met: wat werkt juist niet voor deze
doelgroep? (denk vanuit brede context)
3. Keer dit om: wat werkt mogelijk wel voor deze doelgroep? Dit
zijn de ingrediënten van je recept (beschrijf in concrete termen)
4. Beschrijf de bereiding van je gerecht (formuleer in stappen:
stap 1… stap 2… etc)
5. Plaats de stappen in de juist volgorde
6. Bedenk hoe lang je gerecht “de oven” in moet
7. Plan na XX weken een (online) “etentje” om je gerecht te
testen
8. Bedenk wie je gaat uitnodigen (doelgroep!) om te beoordelen
of je gerecht “gaar” is
9. Bepaal welke ingrediënten hebben bijgedragen tot je succes
(dit doe je later)
10. Pas zo nodig je recept aan en test opnieuw
11. Plaats dat op het online receptenboek

Participatiewaaier
De participatiewaaier bevat veel goede werkvormen
in het kader van bewonerparticipatie.

Toolbox van Movisie
In de toolbox van Movisie vind je veel informatie en
nuttige tips op het gebied van samenwerking met
inwoners.

Deze links zijn bedoeld ter inspiratie. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we met elkaar bespreken hoe we dit soort
werkvormen kunnen inzetten binnen ons project. Leuk om dan te horen wat de ideeën en ervaringen hiermee zijn

