
Samen leren is effectief en erg leuk. Hoe
pakken anderen het aan? Welke ideeën
hebben zij? Jullie resultaat wordt beter
door te leren mét en van elkaar.

De leergemeenschap kost minder 
dan de helft t.o.v. begeleiding van 
alleen jullie gemeenschap.  

Kernwoorden: goede gesprekken, co-
creatie, verlangen, vertrouwen 
en eigentijds.

Er wordt daadwerkelijk een ontwikkel-
traject uitgevoerd in eigen kerk of
gemeente op een voor jullie
gemeenschap relevant onderwerp.

www.leren-waarderen.nl

info@met-andere-ogen.nl

Contact

Een waarderend opbouwtraject uitvoeren in je eigen kerk of gemeente
dat je samen met andere groepen leert en voorbereidt, dat is de
leergemeenschap van MET ANDERE OGEN.
 

Samen leren,
zelf doen.

Aanbod 
voor kerken

'Leergemeenschap'
2022

!

www.met-andere-ogen.nl

Je leert als groep een werkwijze en
methode die jullie kerk helpt om op een
natuurlijke en continue manier te
ontwikkelen.

Je werkt met de sterke punten van je
eigen geloofsgemeenschap aan
duurzame vernieuwing.  
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De leergemeenschap is een leer- en oefenplaats voor drie tot vijf

geloofsgemeenschappen. Met een groepje uit je eigen kerk of

gemeente bezoek je de studiedagen. Daar wordt geleerd en

geoefend wat tussen die studiedagen door in de eigen

gemeenschap wordt uitgevoerd. Elke dag bereiden we één van de

vijf fasen voor van een waarderend opbouwtraject. We leggen uit,

laten je proeven wat het effect is, en vertalen het daarna samen

naar een activiteit voor jullie eigen gemeenschap. 

De leergemeenschap wordt per toerbeurt in één van de

deelnemende kerken gehouden.

Wat is een leergemeenschap?

Er zijn van die momenten waarop alles mooi samenvalt. Het
overtreft al je verwachtingen. Je zou wel meer van dat soort
momenten willen.... 
In een waarderend opbouwtraject onderzoek je waardoor dit soort
'bloeimomenten' konden ontstaan. Heel praktisch. En daar gaan
we mee aan de slag. Het doel is om dat te gaan doen wat jouw
gemeenschap doet opbloeien.  
Het draait in het waarderend proces om een gezamenlijk
verlangen en het gaat in op relevante vragen en uitdagingen van
jouw gemeenschap en levert concrete resultaten op!  

Wat is een waarderend opbouwtraject?

Voor wie is dit interessant?
'Samen leren' is leuk en verbindend. Het is daardoor heel
geschikt voor meerdere wijken van één gemeente, of voor een
aantal buurgemeenten. Daar waar de samenwerking een zetje
kan gebruiken, is deze leergemeenschap een goede stimulans. In
dat geval kunnen jullie samen een leergemeenschap aanvragen. 
Voor individuele gemeenschappen organiseren we 'open'
leergemeenschap. Geïnteresseerd? Laat het ons weten, dan
kunnen we meedenken.

Wat zijn de kosten en voorwaarden?
De leergemeenschap is bedoeld voor 3-5 groepen. De kosten

worden verdeeld onder de deelnemende kerken, en variëren van

€ 3000,- tot € 5000,- per groep. Wij helpen graag met het

aanvragen van eventuele subsidies.  

Programma Leergemeenschap

Met de bouwstenen van 'verlangen' en 'wat werkt' helpen we

geloofsgemeenschappen en hun leiding met andere ogen te

kijken naar verandering en ontwikkeling.

We geven aandacht aan het goede en helpen daarin nieuwe

mogelijkheden voor groei en ontwikkeling ontdekken. Dat

versterkt het unieke karakter van de gemeenschap en er komt

een constructieve ontwikkeling op gang waar jullie naar

verlangen.

Onze begeleiders van de leergemeenschap zijn:

Liesbeth Nooteboom

Bernhard Vosselman

Else Roza

Wie zijn wij?

'De bouwsteen van het verlangen'
- Introductie en achtergronden bij WGO
- op zoek naar het verlangen voor de gemeenschap
- Wall of Wonder 

'Vertel maar...'
- de kracht van verhalen
- op zoek naar de werkzame factoren

'Stel je eens voor...'
- de verbeelding als motor voor verandering
- op zoek naar een wenkend visioen
- de creatieve denkkracht richting geven

'en ook afspraken maken'
- vastleggen zonder regels
- waarborgen zonder dwang
- met vertrouwen leiding geven

Extra's tijdens het traject
- één informatiebijeenkomst voor belangstellende
gemeenten en gemeenschappen
- één bezoek aan de gemeente; we komen als
begeleider(s) graag een keer naar jullie toe om mee
te werken aan jullie traject. 

'Maar hoe dan?'
- vormgeven van de vernieuwing
- met de beste ideeën
- doen wat we kunnen

Tijdspanne:
Deelname aan de leergemeenschap, en daarmee het uitvoeren
van een waarderend ontwikkeltraject, neemt zo'n 8-10 maanden
in beslag. Een 'winterseizoen' zeg maar. 

Je leert met andere ogen naar verandering en ontwikkeling

kijken. Je leert op ongedwongen wijze als geloofsgemeenschap

op zoek te gaan naar eigen antwoorden op belangrijke vragen.

Het resulteert in inhoudelijke verdieping én meer betrokkenheid. 

Wat je leert kun je ook vaker toepassen. Een goede investering

dus. De waarderende werkwijze kan op allerlei thema's en

verandervragen worden toegepast. 

Wat levert het op?


