Beste jeugdambtsdragers en jeugdwerkcoördinatoren in Elburg & Oldebroek
Het seizoen is weer begonnen! Allereerst wensen we jou daarbij veel zegen, plezier en wijsheid toe!
Leiding geven binnen het jeugdwerk is een uitdagende klus. Er zijn van die momenten waarop je geniet
van je inzet, waarop je mag zien dat jouw werk bijdraagt aan goed jeugdwerk. Waarschijnlijk ken je die
momenten ook dat je tegen je team, jezelf en allerlei andere dingen aanloopt. Je bent daarin dus echt niet
de enige!
In 3 cursusavonden willen we met jullie op zoek naar inzicht, tips en trucs om jezelf, teams en processen
beter te begrijpen. We geloven dat die investering in jezelf het jeugdwerk, jouw jongeren en jezelf ten
goede komt!
Daarom ben je bij deze van harte uitgenodigd op DV
Woensdag 13, 20 en 27 november 2013
om 19.30 uur
in de jeugdruimte van de Vredeskerk te Wezep
Ervaringen van de cursisten uit 2011.
- leerzaam en opbouwend, samen delend, open met en naar elkaar
- goede sfeer, open en eerlijk, verhelderend, goed om dit zo te doen!
- leerzaam en fijn om met andere ambtsdragers samen deze avonden mee te maken.
- het leerzame is dat je van een afstandje kijkt naar een bepaalde situatie, tips die je vaak wel in je werk
toepast maar vaak niet op jeugdwerk.
- goed verzorgde cursus, goede uitleg. Er is een heldere 'lijn' aanwezig. Wat ik persoonlijk als prettig
ervaarde is dat de cursus om de groep en vraagspecificatie heen groeide en er ruimte was om van de 'lijn'
af te wijken en langer op een aantal punten kon worden ingegaan.
- goede cursus waarbij op heldere wijze een aantal technieken worden uitgelegd. Soms echte eye-openers

Het voorlopige programma voor deze kadercursus
13 november
Thema: Het team en jij
Onderwerpen:
a.
Visie op de gemeente
b.
Groepsontwikkeling
c.
Het teamwiel
20 november
Thema: De vergadering en jij
a.
Zeg je het of zeg je het niet….
b.
Communiceren
c.
Vergadermodellen
27 november
Praktische workshops
Bijvoorbeeld: Brainstormen; Werving medewerkers, en wat op de avonden bij jullie naar boven komt!!
Aan de cursusavonden zijn geen kosten verbonden.

We zien je opgave voor 1 november via erika@hsjj.nl graag tegemoet.
Een vriendelijke groet,
Cor Jan Kolijn
Erika Buwalda-Slendebroek,
Jeugdwerkadviseurs HSJJ

