Workshop Klimaatscan
Doelgroep en aantal deelnemers
Huiskringleiders en assistent-kringleiders. Om de workshop goed tot haar recht te laten komen wordt
uitgegaan van minimaal 10 deelnemers en maximaal 25 deelnemers.

Doel
Ontdekken welke elementen het geestelijk-sociaal-emotioneel groeiklimaat binnen de huiskring bepalen
en hoe deze kunnen worden beïnvloedt. Kringleiders krijgen zicht op het eigen functioneren van de
kring en stellen vast welke concrete stappen zij kunnen zetten om het geestelijk leven binnen de kring te
helpen bevorderen. Na de workshop hebben de deelnemers concrete tools in handen om de
voorliggende periode mee aan de slag te gaan.

Werkwijze
Het gaat hier om een workshop met creatieve elementen. De klimaatscan wordt plenair onder leiding van
de trainer uitgevoerd. De deelnemers schrijven mee op hun hand-out. Na de klimaatscan is er een
interactief onderdeel waar de deelnemers actief bij worden betrokken. Dit onderdeel is bedoeld om
bewustwording te creëren over de elementen die het klimaat beïnvloeden en de betekenis en de rol van
de kringleider in dit proces heeft. In deel 2 van het programma wordt concreet gefocust op de status van
de eigen huiskring en onderzoekt de kringleider wat concreet nodig is om de onderlinge gemeenschap en
geestelijke groei binnen de kring te bevorderen. In kleine groepjes worden concrete doelen en acties
besproken die kunnen worden toegepast binnen de kring.
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IJsbreker
Persoonlijk weerbericht
Opening
Het gebruik van weerklimaat in de Bijbel
Deel 1 A: Klimaatscan en diagnose
Op basis van de metaforen luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur en zicht wordt
het geestelijk-sociaal-emotioneel klimaat in de huiskring onderzocht.
Deel 1 B: Climate Control
Interactieve sessie over elementen die het groeiklimaat in de huiskring bevorderen of
belemmeren
Deel 2 A: Persoonlijke instellingen
Vaststellen waar de eigen huiskring extra aandacht nodig heeft om het klimaat op
korte en/of lange termijn te beïnvloeden.
Deel 2 B: Klimaatverdrag
Voornemens omzetten in concrete doelen en acties voor de komende periode
Evaluatie en afronding
Einde workshop
NB: In overleg kan een pauzemoment kan worden ingelast (deze tijd komt er dan bij)

Kosten
Toelichting: Excellence Kerken is een onderneming die diensten ontwikkelt en verricht ten behoeve van
kerken en waarvan de medewerkers voor hun levensonderhoud afhankelijk van zijn.
Workshop
Reiskosten

: € 325,= (inclusief, voorbereiding, hand-outs, materialen en reistijd)
: € 0,28 ct per kilometer

De bedragen zijn exclusief 21% btw.

