
Inleiding

Veel samenwerkingsverbanden zoeken naar mogelijkheden om mensen en plaatsen bijeen te

brengen, de beschikbare energie en inspanningen op efficiënte wijze te maximaliseren voor de

vorming en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, en ten slotte om de gemeenschap te

ondersteunen. Het  in kaart brengen van informatie over vaardigheden, expertise en ervaring van

mensen en het koppelen van  behoeften binnen het betreffende samenwerkingsverband, zal

mensen op de goede weg helpen.

Wij hopen dat  dit middel het samenwerkingsverband of de groep zal helpen om:

� De vaardigheden, expertise en ervaring van leden in kaart te brengen en ze te koppelen aan de

behoeften binnen het samenwerkingsverband;

� Informatie te vergaren over de ontbrekende vaardigheden binnen het samenwerkingsverban;

� De actieplannen van het samenwerkingsverband te evalueren;

� Te bekijken welke trainingsvereisten en -mogelijkheden er zijn om leden van nieuwe

vaardigheden te voorzien.
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Aanwijzingen

Dit hulpmiddel kan worden gebruikt om samenwerkingsverbanden te helpen

beoordelen welke vaardigheden, expertise en ervaringen binnen eigen kring

beschikbaar zijn en vervolgens de beschikbare capaciteiten te evalueren en uit te bouwen,

om zodoende aan de behoeften binnen het samenwerkingsverband tegemoet te komen.

De Skills Plotting Tool is ontworpen als een leuke activiteit, die bovendien flexibel is en aan de

behoeften van verschillende omgevingen en situaties kan worden aangepast. Het hulpmiddel kan

vooral van pas komen tijdens de eerste stadia van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband,

of bij een actie- of planningsvergadering. Hierbij geldt:  hoe meer mensen eraan deelnemen des te

beter de uitkomst.  Het werkt het best met een aangestelde facilitator of leider. Dat is echter niet

essentieel; het hulpmiddel kan ook  binnen de groep worden gebruikt.

STADIA

De Skills Plotting Tool bestaat uit zes stadia, waarin wordt gekeken naar:

� Hobby's

� Vaardigheden & expertise

� Werkervaring

� Over elkaar leren

� Behoeften binnen het samenwerkingsverband

� Trainingsmogelijkheden

Voor elk stadium is een aparte kaart gemaakt. Je besluit in welke volgorde je de activiteiten wilt

uitvoeren en of je het als groep wilt doen of afzonderlijk.

TIJDSBESTEK

Het middel kan voor kortere of langere periode  worden gebruikt. De activiteiten nemen minimaal

een uur in beslag, maar kunnen over meerdere uren worden uitgesmeerd. Ze kunnen ook in

verschillende stappen worden uitgevoerd, op verschillende dagen.

BENODIGDE MATERIALEN

� De afgedrukte kaarten (1 set per persoon)

� Flipover of groot schrijfbord voor groepswerk

� Pennen

� Muziek (indien gewenst)

LOGISTIEK

Ideaal gezien zit de groep in een cirkel, waarbij iedergroepslid naast iemand zit die hij niet goed

kent. Ook dient er een flipover of schrijfbord te zijn, dat voor iedereen zichtbaar is.
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Hobby's

1. Individueel: Duid aan welke hobby's je leuk vindt en voeg hobby's toe die

niet op de lijst staan.  Omcirkel je favoriete hobby.  Laat de kaart aan de persoon

naast je zien en kijk welke hobby's je met elkaar gemeen hebt!

2. Welke andere hobby's vind je leuk? Voeg er meer toe!

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

3. Welke vaardigheden/expertise gebruik je bij je favoriete hobby('s)?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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Vaardigheden en expertise

1. Bespreek in groepjes van twee:

� Welke vaardigheden/expertise heb jij, die je aan je groep of

samenwerkingsverband kunt aanbieden?

� Welke vaardigheden/expertise wil je graag verwerven?

2. Vink hieronder de vakjes aan bij vaardigheden/expertise die jij hebt:

3. Noem meer vaardigheden/expertise op, die jij hebt en die hierboven niet staan vermeld:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

4. Zijn er nieuwe vaardigheden/expertise die je graag wilt verwerven?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

5. Zijn er bepaalde vaardigheden/expertise die je voor je hobby's gebruikt en die je zou willen

gebruiken in vrijwilligers- of betaald werk? Noteer ze hieronder:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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Werkervaring

Individueel:

� 1e kolom: noteer in enkele woorden welke werkervaring je hebt

� 2e kolom: noteer in enkele woorden wat je ideale baan (banen) zou(den) zijn!

Vertel aan de persoon naast je wat je ideale baan (of banen) zou(den) zijn en waarom.

Leren over elkaar

1. Wissel kaarten uit met andere mensen in je groep

of samenwerkingsverband.

2. Lees de kaarten van andere mensen en praat

erover om meer over elkaar te weten te komen.

3. Stel vragen en wees niet bang om meer trainingsbehoeften op je eigen kaart te noteren!

Je kunt dit toen tijdens een koffiepauze, lunch of op andere informele wijze.
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1. Werkervaring (verleden en heden) 2. Ideale baan/banen!

bijv. administratie gemeente bijv. maatschappelijk werker, oppasmoeder,….



Behoeften binnen het samenwerkingsverband

Het volgende stadium kan worden uitgevoerd met een flipover of groot

schrijfbord:

1. .Vul de Naam en het Gemeenschappelijk Doel van het samenwerkingsverband in

2. Groepsgesprek: bespreek en noteer de plannen en de activiteiten van je

.samenwerkingsverband

3. Bespreek de vaardigheden en de eigenschappen die nodig zijn om  de verschillende

plannen of activiteiten uit te voeren.

4. nBespreek wie over die vaardigheden of die eigenschappen beschikt en schrijf de naam va

die persoon naast het betreffende plan / de activiteit.

5. Zijn er plannen of activiteiten zonder namen? Zo ja: neem de kaart met 'Vaardigheden' van

alle mensen door en kijk of de betreffende vaardigheden zijn ingevuld onder “benodigde

vaardigheden”.
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Trainingsmogelijkheden

Groepsgesprek:

� Spreek over de ontbrekende vaardigheden in de tabel bij “Behoeften binnen het

;samenwerkingsverband”

� Geef aan wie deze training of ondersteuning nodig heeft;

� Ga na of de training intern kan worden gegeven, of door  andere betrokken organisaties,

;of dat deze vaardigheden extern moeten worden verworven

� Ga na wat de implicaties hiervan zijn voor het budget.

Maak een eenvoudig “trainingsplan” om de training te organiseren om aan de behoeften binnen

het samenwerkingsverband te voldoen.

Voorbeeld hieronder:
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Deze Skills Plotting Tool kwam tot stand door Europese transnationale samenwerking als een onderdeel van het Rural Alliances project.
Dit project wordt voor 50% medegefinancierd door de Europese Unie door middel van het EFRO Interreg IVB Programma voor Noordwest
Europa om rurale gemeenschappen in Noordwest Europa te versterken en de negatieve impact van demografische veranderingen aan te
pakken. In dit project werken mensen van verschillende landen samen rond thema's die het dagelijkse leven van Europese burgers
aanbelangen. Het draagt alzo bij tot meer hechte Europese samenleving.


