Zomerschool Samenlevingsopbouw

6 t/m 9 september 2021
We kunnen weer !!!
Buurten, wijken en dorpen doen er weer toe.
Vitale lokale gemeenschappen zijn onmisbaar als
fundament voor goed samenleven.
Nu het neo liberale denken zijn langste tijd heeft
gehad, ontstaat er nieuwe ruimte voor grondige
veranderingen in het sociale domein. De focus op
hulpverlening mist een collectieve sociale basis
die gevormd wordt door actieve netwerken van
bewoners en organisaties die kunnen rekenen op
goede faciliteiten en professionele
ondersteuning. Op steeds meer plekken in ons
land beseffen gemeenten en wijkbewoners dat
zo’n sociale infrastructuur er niet vanzelf komt.
Investeren in sterke gemeenschappen, in
professionals die dit kunnen ondersteunen en in
empowerment, kortom investeren in
samenlevingsopbouw is sterk in opkomst. En
daar zijn we blij mee!
Als EMBGG willen we hiermee aan de slag.

EMBGG → Wie zijn wij?
Wij zijn gek op opbouwwerk, het mooiste
vak in de sociale sector. We zijn gepokt en
gemazeld in de praktijk, in het delen van
kennis, in trainingen, organisatieadvies en
story telling over het vak.
Onze missie is professionals en
organisaties toe te rusten voor het werken
ín, mét en vanuit gemeenschappen.
Wij zijn Daniël Pit, Joop Hofman, Kees
Fortuin, Jaap Ikink, Annyttsje Pruim en
Paul Vlaar.
Het kenniscentrum Zorg en
Welzijn van NHL Stenden
Hogeschool ondersteunt de
Organisatie van de zomerschool

Ben jij die professional die we zoeken?
Ergens tussen de 600 en 800, en misschien nog wel méér sociale professionals en zzp-ers
beoefenen het vak van opbouwwerk in Nederland; mensen met uiteenlopende benamingen
als buurtmakers, buurtbinders, sociaal makelaars, buurtontdekkers etc. En dat aantal groeit.
Bijna wekelijks komen nieuwe vacatures voorbij. Maar het blijkt moeilijk om goed toegeruste
mensen hiervoor te vinden. We gaan deze kans op de terugkeer van samenlevingsopbouw
benutten door een beweging op gang te brengen van, voor en door opbouwwerkers. Als
eerste stap gaan we met zo’n 20 intrinsiek gemotiveerde vakgenoten een kopgroep vormen
die het vak op de kaart willen zetten en dat in de eigen stad of regio gaan aanjagen.

Wij zoeken mensen
•
•

die zien dat de tijd rijp is en flink willen investeren in nieuwe sociale infrastructuren
in buurten, wijken en dorpen.
die met vakgenoten een netwerk van kwartiermakers/ambassadeurs willen vormen,
die samenlevingsopbouw op de kaart gaan zetten in eigen stad, regio, opleiding of
netwerk.

Herken je dit? Dan zoeken we jou!
Je bent van harte welkom op onze Zomerschool Samenlevingsopbouw.

Wat brengt de zomerschool jou
Meedoen aan onze zomerschool samenlevingsopbouw brengt je in een rollercoaster van vier
volle dagen met een rijke mix van de volgende thema’s:
• Visie op samenlevingsopbouw voorbij privatisering en marktwerking; nieuwe
inzichten en grondslagen.
• Werken aan sterke en vitale gemeenschappen in de komende decennia.
• Strategieën voor positionering en profilering.
• Actuele maatschappelijke opgaven door deelnemers zelf vooraf in te brengen. Bijv.:
o Inclusieve gemeenschappen tegen armoede en eenzaamheid
o Energietransitie en duurzame wijken / sustainable communities
o Deep democracy, zelfbeheer en zelfsturing in lokale gemeenschappen
o ………
Werkwijze
Voor deelname aan de zomerschool formuleer jij je eigen praktijk-uitdaging. Die mag best
ambitieus zijn. Met kennis en inzicht uit de zomerschool werk je je uitdaging uit tot een
concreet deltaplan voor samenlevingsopbouw. Elke dag rond je af met toetsing aan de
praktijk; Je raadpleegt een actieve bewoner of collega aan je thuisfront.
Wij reiken werkzame principes en methoden aan zoals design thinking, ontwerp-onderzoek
en presentiebenadering. Aan het eind presenteer jij jouw deltaplan aan een praktijkpanel.
• Intake
Voor een goede match en voorbereiding op het programma houden we met elke
deelnemer een intakegesprek. We bespreken jouw drijfveren, je kwaliteiten en wat
je van de zomerschool verwacht. We nemen samen de beslissing of jij met ons en wij
met jouw het deltaplan samenlevingsopbouw gaan bouwen.
• Persoonlijk deltaplan
Na afloop van de zomerschool ga je naar huis met een persoonlijk deltaplan voor
samenlevingsopbouw; een dijk van een ondersteunend netwerk en een ontwerp en
uitvoeringsplan voor agendering en lokale inbedding van samenlevingsopbouw in
jouw eigen werkgebied. Je krijgt een voucher voor 2 uur EMBGG-tijd, te verzilveren in
2021.
Door wie?
We starten elke dag met een stevige bijdrage van aansprekende en toonaangevende
deskundigen. Het verdere programma wordt grotendeels door het EMBGG team verzorgd.
We hebben een inspirerende locatie in Wanneperveen gevonden, waar er naast hard
werken ook ruimte is voor ontspanning en plezier maken.
Wanneer en waar?
Maandag 6 t/m donderdag 9 september 2021 te Wanneperveen.
Kosten en inschrijving
De kosten voor de Zomerschool Samenlevingsopbouw bedragen € 2.500,00 per deelnemer
all-in (verblijf, overnachting, eten & drinken).
Meer weten of alvast jouw plek in onze zomerschool reserveren?
Neem dan contact op met Paul Vlaar (06 51183161) of de ondersteuning van het
Kenniscentrum via: kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com

