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VOOR BELEIDSMEDEWERKERS EN PROJECTMANAGERS 
DIE EEN INTEGRAAL PROCES IN DE WIJK WILLEN OPSTARTEN

14 NOVEMBER 2019, ARNHEM

een cursus van 
Transitiereizen en Spectrum

www.transitiereizen.nl
www.spectrumelan.nl

Wil je aan de slag met complexe vraagstukken in de 
wijk? Zoals armoede, eenzaamheid, leefbaarheid? 
Zoek je integrale in plaats van sectorale oplossingen? 
Wil je samenwerken met inwoners en partners? Meer 
effect met minder budget? In deze eendaagse training 
geven we je alle ingrediënten voor een goede start.

We plaatsen je lokale opgave in het grotere 
perspectief van een veranderende wereld en geven je 
tips en tools om met partners en inwoners aan de slag 
te gaan. Praktisch en direct uitvoerbaar.

cursusinformatie
14 november, 9.30 - 16.30 uur
Maximaal 16 deelnemers
Inclusief een veggievriendelijke lunch
€ 350,- excl. btw, u ontvangt een factuur
locatie: Buurthuis De Overkant, Arnhem

aanmelden en meer informatie
Meld je aan voor 5 november 2019. Stuur een mail 
naar y.ebbers@spectrumelan.nl of meld je aan op 
www.spectrumelan.nl.

trainers
Yvonne Ebbers, Spectrum
Patricia van der Haak, Transitiereizen

eendaagse training integrale wijkontwikkeling



PROGRAMMA

ochtend
1. verkennen van complexe opgaven in 
een snel veranderende wereld 
2. praktijkvoorbeelden en dialoog
3. miniworkshop belangenroos: 
belangen inventariseren en verbinden

lunchpauze

middag
1. hoe kunnen we de berg werk in de 
wijk integraal aanpakken?
2. miniworkshop businessbakken: 
integrale samenwerking organiseren 
tussen gemeente, inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties

WAAROM

Omdat complexe opgaven praktisch 
uitvoerbaar worden als je de wijk ziet 
als een systeem waar je verbindingen 
kunt leggen buiten je eigen werkveld. 
De kunst is alleen om uit te zoeken wat 
die nuttige verbindingen zijn. 

WAARDE

Na afloop van deze training kan je 
werken met de belangenroos, weet je 
hoe een wijkontwikkelproces eruit ziet 
en wat praktische eerste stappen zijn 
om aan de slag te gaan met partners en 
inwoners.

een cursus van 
Transitiereizen en Spectrum

TRAINERS

Yvonne Ebbers
is adviseur wijk-
ontwikkeling en
wijkeconomie bij 
Spectrum

Patricia van der Haak
ontwerpt nieuwe
sociaal-economische
modellen bij 
Transitiereizen en is
co-founder van 
de all inclusive wijk
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