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Uitnodiging leerroute ‘Leiderschap en Eigenaarschap’; 
introductiebijeenkomst op donderdag 24 mei 2018 van 14.00 – 16.30 uur, 

De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, Utrecht. 
 

Aan: werkers in inloopcentra/wijkpastoraat/kerk-en buurt-projecten e.d.; in het bijzonder werkers die 

interesse hebben in het stimuleren van eigen inbreng en initiatief vanuit de doelgroep. 

Toelichting:  Wijkbewoners/deelnemers die wij tegenkomen in de praktijk vertellen ons verhalen. Het zijn 

hun verhalen; ze vertrouwen ze aan ons toe op hun eigen wijze. Met de volgorde, tempo en prioritering 

die zíj kiezen. Zo mag het, zo gebeurt het. Waarom hechten wij daar zo aan?  De zeggenschap en het 

eigenaarschap over het eigen leven en het eigen levensverhaal , zoals het ons verteld wordt, doen ertoe.  

We willen voorkomen dat  de waardigheid van deze mens[en] in het geding komt. 

Dat geldt ook voor de ideeen en plannen, die voortkomen uit de mensen waarmee wij optrekken.  

Mensen geven ons regelmatig te kennen iets te willen bereiken: de opzet van een eigen groep, een 

clubje, een nieuwe activiteit, of gewoon een aanvullend idee op de bestaande praktijk. Kunnen wij dat 

horen en waarderen? Hoe kunnen wij daar present aan blijven, zonder het initiatief over te nemen?  

Optrekkend met de mensen doet zich de vraag voor hoe je als werker te verhouden tot dergelijk initiatief 

vanuit de doelgroep?  Met het oog op waardigheid van de deelnemers dienen zich allerlei reflexieve 

vragen aan.  Hoe is het gevaar van onteigening te vermijden? Van wie is het initiatief? Hoe laat je het bij 

diegene van wie het is? Wat doe je als je iets fout ziet gaan? Hoe behoed je het gedeelde eigenaarschap, 

als er sprake is van een groepje? Zit er dan gelijkwaardigheid in de groep? Of is er iemand die het 

voortouw neemt en een leiderspositie inneemt? Hoe verhoudt zich dat tot je eigen leiderschap als 

werker? Welke rol zie je voor jezelf weggelegd? Welke rol wordt er van je gevraagd? Zo zijn er tal van 

vragen en thema’s die opkomen uit ieders eigen praktijk, die allemaal cirkelen rond het centrale thema 

‘leiderschap en eigenaarschap’.  Het Trainingscentrum Kor Schippers (TCKS) start een leerroute om aan 

de hand van dit centrale thema  analyse te plegen op de eigen praktijkervaring van de werkers die 

deelnemen.  Om daarmee de kwaliteit van het werk en ieders arbeidsvreugde te verhogen. 

Daarom nodigen wij ieder die geinteresseerd is uit voor een introductie-middag. Tijdens deze 

bijeenkomst geven wij een toelichting op het thema en kun je formuleren wat je specifieke vragen zijn, 

gerelateerd aan het thema.  Tevens kijken we vooruit naar de aanpak en planning: er zijn vijf 

leerbijeenkomsten gepland, op donderdagen in juni, augustus, september, oktober en november,  van 

10.00u tot 15.30u, in Utrecht. Kostenindicatie:  €675,= all inn. 

De introductiebijeenkomst vindt plaats op: donderdagmiddag 24 mei van 14.00u tot 16.30u in buurthuis 

De Nieuwe Jutter in Utrecht. Begeleiding: Titus Schlatmann, buurtpastor/teamlid TCKS. Ben je van plan te 

komen? Geef je dan even op via: titus.s@hetnet.nl . Voor informatie vooraf kun je ook bellen: 

06.47.44.21.46. De introductiemiddag is gratis; je bent van harte welkom! 
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