Draaiboek interactieve avond Dorpscoöperatie 11 februari 2014

19.00 uur
- zaal open
José
- koffie en thee
José
- koffie en thee bij binnenkomst ( José, Riky en Maria)
- stoelen en tafels i.s.m.
José
- microfoon
José
- aantal personen; op 10 februari ongeveer bekend
- werkgroepleden/gespreksleiders aanwezig
- stickervellen op textiel
Maria
- deelnemerslijsten maken op 10-2 Willemijn maakt aanzet
- inventarisatielijst
Ilse
19.15 uur
- flipovers klaar ( of grote vellen op muur) Hansje
- stiften en ander materiaal
Hansje en/of Maria
- laatste instructie gespreksleider/notulist (gebruik instructie)
- inrichting gespreksruimten c.q. hoeken
- definitief benoemen gespreksleider/notulist
20.00 uur
Opening en welkom door Martien
- korte inleiding
- agenda van deze avond
- Ferd introduceren
20.10 uur
Ferd
“Van werkgroep Welzijn en Zorg naar Dorpscooperatie”
20.20 uur
Introductie wethouder Theo Maas met overhandiging “Notitie Dorpscooperatie Lierop”
20.25 uur
Wethouder Theo Maas
Kanteling, Participatie!! Kan de Dorpscooperatie een antwoord zijn?
20.40 uur
Met eventueel een kop koffie of thee gaan we naar de groepsruimte

20.45 uur
Start groepsgesprek
- zorg
- wonen
- naar keuze: vervoer, dienstverlening in brede zin
- aangeven dat we ook aan de slag gaan met opvoeding/jeugd en
eventueel alvast thema’s noteren
Structureer het gesprek – gebruik de instructie als leidraad
Zorg dat de opbrengst van het interactieve gesprek wordt vastgelegd
Denk aan centrale vraag:
Samen zorgeloos leven in Lierop; mijn ouders, ik en mijn kinderen!
Wat is daar voor nodig ???????
21.45 uur
Afronden gesprek
Resultaat bondig op flipover
Opplakken op aangegeven plek in de zaal
22.00 uur
Plenaire terugkoppeling o.l.v. Martien
Kort per groep door gespreksleider of iemand aangewezen door de groep
22.15 uur
Hoe gaan we verder met het proces?!
en afsluiting door Martien
Aandacht voor:
- na week verslag op Slap en z.s.m. in ’t Contact
- vooral samen aan de slag
- wie wil meewerken. Meld je aan op lijst!
- gevoel geven dat we van start gaan
- plan binnen 2 maanden of eerder indien mogelijk
- dank aan …….

