
 

YOT 

Labo voor levensbeschouwing 

Ruimte voor perspectief 

stelt voor: 

 

OPLEIDING PERSPECTIEFONTWIKKELING 

Hoe motiveer je collega’s en vrijwilligers voor een nieuwe uitdaging? Hoe ga je voorbij aan lege 

‘containterwoorden’ als het gaat over inspiratie, solidariteit, levensbeschouwing, rechtvaardigheid,…? 

Hoe leer je creatief en out-of-the-box te denken, bijvoorbeeld als het gaat over een jaarlijks 

weerkerende viering, actie of campagne? 

Als je werkt in een organisatie of voorziening, dan herken je waarschijnlijk bovenstaande vragen. Als 

begeleiders of verantwoordelijken zoeken we naar een sterkere taal, nieuwe vormen, invalshoeken 

en impulsen om een grotere gelaagdheid te creëren in het werken met mensen en idealen. Na jaren 

van intensieve praktijkbegeleiding rond deze thema’s organiseert Sofie Verscheure op vraag van YOT 

vzw een opleiding ‘Perspectiefontwikkeling’, waarin ze ervaringen en praktijkgerichte methodieken 

wil doorgeven.  

Procesbegeleiding (opstart, verbreding, verdieping, focus), resultaatsgericht en creatief werken, 

patroondoorbrekend denken, containertermen verdiepen, omgaan met weerstanden zijn enkele van 

de thema’s waar we in deze opleiding heel concreet mee aan de slag gaan. De opleiding daagt je uit 

om als perspectiefontwikkelaar op een eigenzinnige manier te zoeken naar essentie en gelaagdheid 

van vorm en inhoud in het werken met groepen en idealen. 

Basisconcept 

Perspectiefontwikkeling start met een ‘trialogaal’ model, dat de constante dynamiek tussen mensen, 

vorm en inhoud in kaart probeert te brengen. Een bezield project situeert zich in het epicentrum van 

de trialoog, daar waar de drie invalshoeken elkaar ontmoeten. Op basis van dit inzicht worden een 

aantal vaardigheden of grondhoudingen aangeleerd: 

• Verdiepen: gepassioneerd lezen, luisteren en vergelijken, durven doordringen in een verhaal, 

een traditie verdiepen en zoeken naar essenties en betekenis in het leven van elke dag. 

• Verbreden: gebaande wegen durven verlaten, grensverleggend en eigenzinnig zijn en verder 

kijken dan wat vanzelfsprekend is. 

• Inspireren: de grond voorbereiden, zaaien, dan eindeloos geduld hebben en open staan voor 

wat zich onverwachts aandient.  

• Experimenteren: mensen die ervoor zorgen dat wat er gezegd wordt ook wortels krijgt, niet 

alleen uitgedacht maar ook uitgeprobeerd wordt. EXPERIMENTEREN 

Ervaringen van deelnemers 

“Ik heb vooral manieren van contacten leggen, dialogeren en leiderschap geven geleerd. Dankbaar 

om de vele tips bij het omgaan met groepen. Bij het opstarten van een groep zal ik in de toekomst 



meer aandacht besteden aan de voorafgaande fase en de opstart. De sessie over ‘weerstand’ heeft 

mij op persoonlijk vlak veel bijgeleerd” (zorgcoördinator). 

“Als je twijfelt aan de opleiding: zeker doen! Het werkt inspirerend, het opent perspectief, het 

motiveert om zo te werken, het verruimt je gezichtsveld, het maakt je krachtiger om met 

groepen/mensen bezig in verandering om te gaan. je kan het in veel verschillende groepen en 

verbanden gebruiken” (Pastoraal medewerkster). 

Praktische informatie 

De opleiding is bedoeld voor medewerkers van middenveldorganisaties, zorgvoorzieningen of 

parochies. De ‘persoonlijke ervaring’ van de deelnemer is het vertrekpunt en de focus ligt op de 

integratie van de nieuwe inzichten en vaardigheden in de dagelijkse begeleidingspraktijk. 

Locatie: In de nieuwe pastorie, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge 

Het traject bestaat uit een basismodule van vier dagsessies van telkens zes uur. Er worden max. 

twaalf deelnemers toegelaten. In de loop van het jaar worden bijkomende themamodules rond 

wisselende thema’s georganiseerd. 

Data: vrijdag 30/09/2016 - vrijdag 28/10/2016 - vrijdag 25/11/2016 - vrijdag 16/12/2016 

Kostprijs € 365 per persoon voor de basismodule (inbegrepen: vier dagmodules, middagmaal en 

koffie, syllabus en oefenmateriaal) 

Interesse? 

Geïnteresseerd maar nog vragen, neem dan contact op met Sofie via sofie.verscheure@skynet.be of 

bel gerust 0497 93 89 72. Babbelen gaat zoveel makkelijker om uitleg te geven. 


