Uitnodiging

Landelijke Awardbijeenkomst 2018
Zaterdag 6 oktober, 10.00 uur – 18.00 uur in Huis ter Heide

In dit jubileumjaar werken we samen met Scouting Nederland en bieden we jullie een
actief en inspirerend programma aan . Naast een aantal buitenactiviteiten is er ook
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan , is er een workshop rond ‘Helden’ en
hebben we graag jullie reactie op een aantal plannen en ontwikkelinge n.

Het programma
Tot 10.15 uur Inloop en koffie & thee
10.15 uur

Welkom.

10.45 uur

Wat vind jij? We horen graag jullie feedback en input op aantal Award-zaken.

11.00 uur

Blok 1: maak 1 keuze uit drie workshops:
A) Popcornpoffer maken
Met eenvoudige middelen een leuke activiteit organiseren tijdens je voorbereidingen
of tijdens de Expeditie.
B) Primitief onderkomen maken
Je maakt op een eenvoudig wijze een plaats waar je droog kan bivakkeren; altijd
handig bij Expedities!
C) Award zaken bespreken op basis van jullie vragen
Gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over Award-zaken die jullie willen
agenderen zoals het ORB, Expedities, werving, draagvlak bij MT of financiële vragen.
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12.15 uur

Lunch

13.00uur

Blok 2: netwerk moment in een interactieve vorm
Ervaringen uitwisselen, samenwerking starten, materiaal of kennis delen; in dit uurtje
zorgen wij dat het gaat gebeuren!

14.00uur

Blok 3: maak 1 keuze uit drie workshops:
A) Primitief koken
Samen een eenvoudige maaltijd bereiden op een houtvuurtje.
B) Teambuilding met groepen
Tijdens de Expeditie/ Exploratie werken deelnemers nauw samen met elkaar, vooraf
met een groep deelnemers aandacht besteden aan teambuilding is een belangrijk
iets. Dit kan al met simpele werkvormen! In deze workshop staan we stil bij
teambuildings activiteiten die praktisch en gemakkelijk zijn uit te voeren maar vooral
leuk zijn om met elkaar te doen. In deze workshop doorlopen we de verschillende
groepsfases, waarbij iedere fase geïllustreerd wordt door de ervaring van
energizers....
C) Motiveren en stimuleren van jongeren; 'Reis van de Held als gids voor
talentontwikkeling’
Een interactieve workshop waarin deelnemers kennismaken met de theorie van
de Reis van de held en leren hoe deze is in te zetten om talenten te ontwikkelen.
Vele helden gingen ons al voor: helden uit het oude Griekenland zoals Odysseus maar
ook onze moderne helden zoals Harry Potter. Het blijkt dat ze hun talent en
heldendom allemaal bereikten via een vast recept. Nu we dat recept kennen kunnen
we allemaal de held worden die we willen zijn! In deze workshop staan we stil bij
onze eigen helden; welke talenten van jouw held zou je graag zelf hebben? Aan de
hand van een aantal voorbeelden wordt de theorie van de Reis van de
held uitgelegd. De stappen van de heldenreis worden omgezet in praktische vragen
die helpen bij het zelf ontwikkelen van talenten of het bereiken van persoonlijke
doelen. Op die manier ontstaat een instrument om nog niet succesvolle pogingen te
analyseren maar vooral een hulpmiddel om het bereiken van nieuwe doelen
meer succesvol te laten zijn.

16.30 uur

Inhoudelijke afronding en terugkoppeling.

17.00 uur

Einde van het programma, afsluitend woordje en borrel, om 18.00 einde
bijeenkomst.
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Praktische informatie:
Aanmelden:

Vul het bijgevoegde aanmeldformulier in en mail het terug naar
info@award.nl Je krijgt van ons per mail een bevestiging na ontvangst.

Uiterste datum

22 september 2018

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze dag. Let wel: bij
afwezigheid zonder afmelding of bij late afmelding (na 22 september)
brengen we € 50,- in rekening.

Adres

Abrona, Sterrenberglaan 6, 3712 XA Huis ter Heide (vlakbij Soesterberg).
Mocht het vervoer een probleem zijn dan laat het ons weten en zoeken we
een (carpool-) oplossing!
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