ZATERDAG 20 MEI 2017 - TREFDAG
DE STEM VAN FAMILIE

Voor welke uitdagingen staat Similes?
Met deze trefdag willen we graag
inspraak geven aan jullie, onze leden,
en jullie recente noden en ervaringen
beluisteren. Het helpt ons helder te
krijgen welke de huidige knelpunten
zijn en welke prioriteiten we kunnen
leggen in het Similes van morgen. Deze
ledentrefdag is een uitgelezen kans
om jullie stem te laten horen. Zorg dat
je erbij bent!

Deze dag gaan we te werk met de Open
Space methodiek. Maar wat is dat eigenlijk?
Soms wordt tijdens de netwerkmomenten
(koffiepauze, lunch) van een congres de
beste informatie uitgewisseld. Op dit
principe is Open Space gestoeld. Open
Space is een ‘zelforganiserende’ conferentie,
zonder formele agenda, die opkomende/
vernieuwende ideeën in een organisatie
verkent. Een goede Open Space-bijeenkomst
brengt die dingen naar boven die er toe
doen. Er is ruimte voor ieders ideeën, het
wij-gevoel wordt versterkt.
De deelnemers bepalen de agenda op de
dag zelf. Er worden op voorhand geen
onderwerpen voor de gespreksrondes
vastgelegd. Er zijn enkel tijdsaanduidingen
en ruimtes om samen te zitten. Iedereen is
vrij om zelf voorstellen aan te brengen, of aan
te sluiten bij een gespreksronde van iemand
anders. Niets weerhoudt iemand ervan om
op voorhand al na te denken waarover
men graag zou willen brainstormen. Op de
dag zelf neem je dan het initiatief om dit
onderwerp aan te kaarten.
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Waar
Sociale Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen - ingang gebouw B
Voskenslaan 270, 9000 Gent
Adres GPS: Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent

Deelnameprijs
€ 10 op voorhand te storten op
rekeningnr. BE71 0011 0730 0769 met vermelding
‘ledentrefdag’
Inschrijving
is noodzakelijk vóór vrijdag 12 mei 2017
via de website, logistiek@similes.be of tel 016
244201

9u30		
Onthaal

PROGRAMMA

10u00
Verwelkoming en inleiding
10u10
Wat verandert er voor familie?
11u15
Kriebelt het om vrijwilliger te worden?
11u30
Open Space - voorstelling
12u00
Lunch
13u00 - 13u45
Open Space: gesprekronde 1
14u00 - 14u45
Open Space: gesprekronde 2
15u00
Samenvatting van alle ideeën
16u00 - 17u00
Receptie

