Bijdragen aan een
bloeiende buurt
Mensen zijn verschillend en de
eerste stap tot acceptatie van
elkaar is elkaar (beter) leren
kennen; verbinding maken.
Het spreekwoord zegt: ‘Beter
een goede buur dan een verre
vriend'. Maar hoe doe je dat?
Een goede buur zijn?
Niet alleen mensen zijn
verschillend, maar buurten ook,
wat in de ene buurt werkt, werkt
ergens
anders
niet.
Buurtwerk is maatwerk!
In deze conferentie staat een
bloeiende buurt centraal. Niet
alleen door er over na te
denken, maar vooral ook om te
zoeken naar manieren om tot
actie over te gaan.
--------------------------------------------------------Deze Open Space wordt georganiseerd door
de bahá’í gemeenschap en wil bijdragen aan
éénheid, samenwerking en onderlinge
verbondenheid in de buurt en in de wereld
Info: bahai.nl

PROGRAMMA:
14.00 u. Intro voor het
thema en werkwijze

Open Space

14.05 u. Samenstellen
agendapunten
14.20 u. 1e ronde
14.50

2e ronde

15.20 u. Samenvatting,
conclusie en
follow up.
15.30 u. Afsluiting

Donderdag 5 mei
14.00 uur in de
Grote zaal

Een bloeiende buurt heeft
groeikracht nodig. Welke
krachten dragen bij aan de
ontwikkeling van groei in
jouw buurt?
Wij nodigen je uit om
daarover mee te denken,
te praten en te doen!
We werken met ‘open
space’.
Deze manier van
overleggen is ontwikkeld
door Harrison Owen. Hij
ontdekte dat mensen vaak
de koffiepauze als het
meest succesvolle
onderdeel van de
bijeenkomst ervaren.
Omdat ze tijdens de
koffiepauze over voor
hen belangrijke zaken
kunnen spreken, met
mensen die zij zelf het
meest interessant
vinden.’

Voor deze bijeenkomsten
maakte hij vier regels en
een wet.
De Vier Regels zijn:

1. De mensen die komen
zijn de juiste mensen.

4. Als ’t klaar is, is het
klaar.
De Wet van de Twee
Voeten zegt:

2. Wat er gebeurt, is het
enige dat er had kunnen
gebeuren.

3. Het moment van
aanvang is altijd het juiste
moment.

“Als mensen gedurende de
bijeenkomst merken dat zij
in een situatie niets leren of
bijdragen, dan moeten zij
hun twee voeten gebruiken
om zich naar een meer
productieve plek te
verplaatsen.”

