Themamiddag ‘Sfeer in de woongroep: hoe hou je het goed?’
Op vrijdag 29 juni 2018
Locatie: Woongemeenschap Lugtensteyn, Orionlaan15 Bilthoven
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur (inloop 12.30 uur)
Over sfeer
De ‘sfeer’ in de woongemeenschap is heel belangrijk. Die wordt bepaald door de manier waarop men in de groep
met elkaar omgaat. En ook door de relatie met de omgeving.
Op deze themabijeenkomst bespreken we twee kanten van een goede sfeer in de groep. We bekijken de relaties in
de binnenwereld én die met de buitenwereld. Het is heel belangrijk om elkaar te kennen en te vertrouwen.
Hoe zorg je dat het onderling, in de groep, goed blijft gaan? Welke afspraken en stabiliteit is hiervoor nodig? Hoe
kun je op elkaar aan? Hoe hou je ‘reuring’ en beweging in de groep? Mag de buitenwereld naar binnenkomen?
Hoe zorg je dat het dynamisch blijft?
Doelstelling
Op deze bijeenkomst willen we met elkaar vrijuit van gedachten wisselen, aan de hand van inspirerende
voorbeelden over het wel en wee in woongroepen.
De middag wordt georganiseerd door de LVGO samen met woongemeenschap Lugtensteyn. Gespreksleider is
Gabriëlle Verbeek (bestuurslid Kennis en Strategie LVGO).
Voor wie?
De themabijeenkomst is uitsluitend voor leden van de LVGO.
Eigen bijdrage
Voor koffie, thee en huur stoelen vragen we een bijdrage van €5 per persoon.
Programma
13.00

Ontvangst en welkom,
Door Jan van Beers, voorzitter bestuur Lugtensteyn

13.10

Sfeer in de woongroep, waar gaat het om?
Inleiding door Gabriëlle Verbeek, bestuur LVGO

13.30

Historie en sfeer op Lugtensteyn
Door bewoners van de woongroep.

14.00

Sfeer bij startende gemeenschap Vriendenerf
Door Jaap Wiegers, bestuurslid LVGO en bewoner van Vriendenerf in Olst
Korte pauze

15.00

Uitwisseling met elkaar
Ervaringen delen
Wat is een goede sfeer?
Wanneer wordt het minder?
Hoe kom je samen verder?

16.15

Afronding
Na afloop borrel
Drankjes voor eigen rekening.

