VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
2 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
Van dinsdag 3 juli tot zaterdag 7 juli 2018

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Ervaren, leren, uitwisselen en toepassen van de ABCD methodiek (Asset Based Community Development) in
een vierdaags uitwisselingsprogramma met de City of Bristol (UK).
De cursus/uitwisseling was verzorgd en werd ter plaatse begeleid door de School voor Gebiedsgericht Werken.
Groot en deels was de cursus ingericht middels ‘practice on the job’. We zijn onder begeleiding met collega’s
uit Bristol (Community workers) en samen met collega’s uit andere Nederlandse steden aan de slag gegaan.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
City Councel Bristol, St Pauls Learning Centre, Filwood Community Centre, Hartcliff & Withywood Community
Centre, Stokes Croft, Peoples Republic of Stokes Croft, St Pauls Learning Centre, Glenns Kitchen Project.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
o.a. Asher Craig (City Counsellor Bristol City), Terry Black (Team leader community development Bristol City
Council), Sam Parker (Community Wordker Bristol City Councel), Steffan Probert (Communituy Worker HWCP),
Alex (Community Worker), Amy Kinnear (Chief ex. Officer HWCP), Chris Chalkey van Peoples Republic of Stokes
Croft (Directeur), Lewis Campbell (Digital Community Projects Coordinator van Knowle West Media Centre),
Don Tanisstock (vrijwilliger bij Filwood Community Centre)

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
-

-

Kennisvergaring en ervaring ‘on the job’ met de ABCD methode;
Community Building in achterstandswijken uitgaande van de kansen en mogelijkheden ipv vanuit
problemen;
Zien dat ABCD een belangrijke tool is en dat deze ook beperkingen kent op het moment dat de
mogelijkheid/financiering/backup ontbreekt om de problematiek die je aantreft adequaat aan te
pakken. ABCD moet hand in hand gaan met aanpak van de aangetroffen problematiek zoals: schulden,
armoede, huiselijk geweld, gezondheidsachterstanden, werkeloosheid, schooluitval, tienermoeders en
multiproblematiek;
Omgaan met dilemma’s veroorzaakt door bezuinigingen;
Rapportage van bevindingen van onze werkzaamheden ‘on the job’ ter plaatse;
Presentatie met aanbevelingen voor onze collega’s in Bristol
Presentatie tbv collega;s DPZ
Dat we niet toe moeten naar de Engelse situatie van een grote afstand tussen rijk en arm en de
hiermee gepaard gaande wantoestanden van grote aantallen daklozen (kinderen tot en met ouderen).
Dit door het ontbreken van een afdoende vangnet om te voorkomen dat mensen dakloos worden
veroorzaakt door onder andere (plotselinge) tijdelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid en slechte
arbeidsvoorwaarden. En wat betreft kinderen door slechte huiselijke omstandigheden veroorzaakt
door armoede of (alcohol)verslaving van de ouders.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
1.
2.
3.
4.

Den Haag heeft The City of Bristol uitgenodigd voor een tegenbezoek in Den Haag in het najaar van
2018 of voorjaar van 2019
Programma hiervoor wordt samengesteld samen met de School voor Gebiedsgericht werken
Thema’s voor dit bezoek: Participatie, wijkgericht werken, Community Building, leefbaarheid en
openbare ruimte.
Overige cursisten uit Nederland zullen ook uitgenodigd worden.

