Inspiratie en weerstand door een duurzame en solidaire toekomst
Workshop op 19 februari 2009, 13.30 – 18.00 in de zaal van
Stichting “Ken u zelven”, Laan van Poot 292, 2566 DC Den Haag
Doelgroep: deelnemers aan de conferentie "De Omslag – transitie naar een duurzame en solidaire
economie" (www.economischegroei.nl) op 16 januari 2009 in Antwerpen, in het bijzonder de
deelnemers aan de workshop “Toekomstbeelden” van deze conferentie, en andere belangstellenden.
In de workshop van 19 februari willen we werken met een of enkele van de beelden van een
duurzame en solidaire toekomst die in de conferentie op 16 januari zijn ontwikkeld. Doel is, te
onderzoeken welke persoonlijke “baten” en “kosten” volgens de deelnemers aan de workshop aan een
transitie naar deze toekomst zijn verbonden, en hoe deze aspecten tijdens dit onderzoek kunnen
veranderen. Anders gezegd: welke waardevolle en enthousiasmerende perspectieven kunnen wij in
het toekomstbeeld herkennen? Welke meningen, tegenwerpingen, weerstanden en emoties roept dat
beeld op? Hoe en in hoeverre kunnen deze conflicterende zaken met elkaar worden verzoend?
De technieken die we willen gebruiken om tot dit resultaat te komen zijn verwant aan rollenspel en
groepssimulatie.
Tweede doel is, de uitspraken van de deelnemers over hun ervaringen te verzamelen en structureren.
Deze uitkomsten zullen als gegevens worden gebruikt in de vervolgsessies van de workshop
“Toekomstbeelden” die volgens planning in de loop van 2009 zullen worden gehouden; zie daarvoor
de genoemde website. Aan het einde van de middag zullen we daartoe tot een voorlopige
samenvatting van de resultaten trachten te komen. Binnen twee weken na afloop zullen de uitkomsten
in een rapportje worden verwerkt dat aan de deelnemers voor commentaar en aanvulling zal worden
toegezonden, waarna het definitief zal worden gemaakt. Het zal dan zowel aan de deelnemers als aan
de organisatoren van de vervolgsessies worden gestuurd.
Naar financiering van de zaalhuur, de begeleider(s) en de hapjes en drankjes wordt nog gezocht.
Wanneer dit niet of onvolledig gelukt zal een bijdrage in de kosten van ten hoogste 10 euro per
persoon worden gevraagd.
Programma
1. Welkom en inleiding door de procesbegeleider
2. Uitleg doel, thema en inhoud van de workshop
3. Parallelle groepsessies (bij minder dan 15 deelnemers worden de sessies samengevoegd):
a. Onderzoek naar enthousiasmerende en demotiverende meningen, emoties en drijfveren door
middel van rollenspel/groepssimulatie
b. Bespreking van de ervaringen en bevindingen
c. Samenvatting per groep
4. Samenvatting en structurering van de bevindingen
5. Vooruitblik op vervolgsessies (georganiseerd door de werkgroep van de conferentie op 16 januari
en CE Delft als uitvoerder)
6. Afsluiting
7. Napraten, drankjes, hapjes, tot ca. 18.00

Nadere inlichtingen:
Bart de Boer
Rigolettostraat 161
2555 VP Den Haag
070-3235842 of 06-44834287,
barteld.de.boer@ziggo.nl
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