BOUWSTENEN

OPVALLENDE ELEMENTEN
1 op 2 zijn anderstaligen
Groot verloop (6%)
Grijze én groene druk
Belangrijke internationale
gemeenschappen zijn:
Nederlanders, Britten, Duitsers, Fransen en Italianen
> Hoge levensstandaard >
groeiende kloof tussen arm
en rijk
>
>
>
>

>
START

Een beleidskader waarbinnen de werking
van het GC de Bosuil kan worden geconcretiseerd, vertrekkende vanuit en voor de
gemeenschap van Jezus-Eik.
Een beleidskader waarvan de PC tegelijk
mede-eigenaar en ambassadeur is.

VASTSTELLINGEN BEREIK
> boeiende dubbele beweging en blijvende
focus:
-

Gemeenschapsversterking Jezus-Eik:

signaalfunctie voor lokale gemeenschap
met als belangrijke vraag: “beantwoordt
onze culturele programmatie aan deze
uitdaging?”
-

Gemeenschapscentrum binnen Overijse

en de regio: eigen programmering geeft
legitimiteit bij lokale gemeenschap ,
fungeert als hefboom
> Sleutel is cultuur!!
> Opgebouwde partnerrelaties behouden

UITDAGINGEN

VOLGENS PRIORITEIT GEORDEND

1. DB werkt voor de volledige gemeenschap van
Jezus-Eik én voor iedereen die zich verbonden
voelt met Jezus-Eik.
2. DB werkt aan versterken van de sociale cohesie in
de (internationaal diverse) wijken van Jezus-Eik
door middel van cultureel aanbod. (ook extra
muros)
3. Perceptie t.a.v. en de identiteit van DB in JezusEik moet beter, breder, duidelijker:
Communicatie beleid : mensen moeten
begrijpen waarom DB er is!
De werking van DB als hart/kern van
sociaal-cultureel leven

+ Mensen samenbrengen waarbij de ontmoetingsfactor basic voorwaarde is en omkadering gemeenschapsversterkend werkt.
+ Toeleiden van lokale gemeenschap is noodzakelijk
(gebeurt te weinig)
+ Wederzijds verbinden van activiteiten (zowel eigen
als receptief) en dus mensen (en groepen) met bijzondere aandacht voor mensen die kansen missen
+ Vertrekken vanuit gemeenschappelijke (h)erkenbare
dagelijkse elementen
+ Uitgaan van gemeenschappelijke noden , talenten
en interesses
+ Via gemeenschappelijke partners
- Uitgaan van gemeenschappelijk cultureel erfgoed
+ Laagdrempelig en toegankelijk
+ Bijdrage leveren aan identiteit De Bosuil (laten zien
en leren kennen)
+ Gedragenheid werking (activiteiten) via sleutelfiguren

DB als plek van betekenis

★

PROCES STAPPENPLAN
1. Zorgen voor een gemeenschappelijk referentiekader en afgestemde verwachtingen
2. Beschrijven gemeenschap, doelgroepen en
hun onderlinge relaties
3. Formuleren en valideren van uitdagingen
4. Oplijsten van gemeenschapsversterkende
bouwstenen - i.f.v. invullen gemeenschapsversterkende rol
5. Prioriteren van uitdagingen
6. Bepalen van stappenplan voor uitdagingen
(concretisering):
● vanuit rol van de PC
● vanuit de rol van de CV
● indicatoren bepalen
7. Toetsen werking en programma aan bouwstenen,
mensen en middelen:
● i.f.v. gestelde uitdagingen
● outcome: behouden, stoppen, nieuw, anders

Gebald
Participatief
Duurzaam

1. Doelgroepenwerking focussen:
bvb. hoe senioren bereiken?
2. Scherpere keuzes maken in de eigen podiumprogrammering en het educatief aanbod?
3. Thema- en trajectwerking een wezenlijke plek
garanderen (mensen en middelen)

TIPS

Interactief
★

★

★

Kiezen voor open projecten (eerder trajecten):
waarbij het ene initiatief kan volgen uit het
andere, werken van “onderuit”
Kiezen voor duurzame samenwerking en
verknoping met andere professionele
partners, andere organisaties, verknoping
naar andere plaatsen in de gemeente
Vertrekpunt = dat er wordt gewerkt voor
iedereen, d.w.z. dat elke passant en elke
ervaring kan gezien worden als een potentieel

+

Extra interessante aanbevelingen werking

gemeenschapsproject – gradaties van
betrokkenheid toelaten
★

Vrijwilligerswerking uitbreiden door continue
aandacht voor omgang met lokale bewoners
en inzetten op begeleiding van vrijwilligers

★

Laten kennismaken met deelnemers en
vrijwilligers van andere organisaties/partners
(menselijke relaties vertakken door te zoeken
naar mogelijke verknopingen tussen individuen)

MATRIX
gemeenschapsversterkende
bouwstenen toetsen aan werking
i.f.v. gestelde uitdagingen
★

Verhogen van herkenbaarheid: zijn er nog
voldoende mensen in de omgeving die we (op
zijn minst van gezicht) kennen en op wie we
indien nodig een beroep kunnen doen
(herstellen van de ‘publieke familiariteit’
(Blokland-Potters, 1998)

★

Mede-eigenaarschap installeren

★

Het draagvlak bewaken

★

Talenten laten spreken

